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ALGUMAS TRIBOS -AMAZONICAS 
Ghillean T. Prance 

Os estudos etnobotânicos efetuados entre grupos indígenas 
da Amazônia revelam a extraordinária variedade das plantas 
por eles descoberta. Demonstram, ainda, que estes povos 
utilizam uma alta porcentagem das plantas que o cercam. Por 
exemplo, Brian M. Boom demonstrou recentemente que os 
i'ndios Chacabo da Bolívia empregam 78,7% das 108 espé
cies encontradas em um hectare-amostra da floresta pró
xima à sua aldeia . Esta amostra corresponde a 86,9% do total 
das 564 árvores que ter iam uso potencial para este grupo (Brian 
Boom, comunicação pessoal , 1984). 

Meus próprios estudos, englobando 14 tribos diferentes da 
Amazônia brasileira e peruana, demonstraram que o nível 
de dependência, por parte de cada grupo, das plantas da flo
resta que os rodeia varia dos menores fungos até a gigantesca 
castanheira-do-pará. No presente estudo, apresento sucinta· 
mente alguns exemplos selecionados dentre as várias tribos que 
tive o privilégio de visitar. Evitei extensas referê'hcias a tipos de 
plantas descritos em outros capítulos deste livro, tais como a 
borracha, venenos para peixe, mandioca, estimulantes e narcó
ticos, embora todas as tribos que visite i utilizassem intensa
mente a maioria destes produtos. Escolhi indícios dos usos 
mais diversos de uma vasta gama de formas vegeta is. 

Um importante avanço da etnobotânica, que a torna uma 
ciência mais exata, é ter superado o status de mero catálogo 
de empregos de plantas interessantes. Nos últimos anos, os 
estudos nesse campo incluem o conhecimento ecológico de 
folk , as técnicas de cultivo e as habil idades de remanejamen
to do ecossistema por parte dos i'ndios. Este tipo de informa
ção será coberto em vários outros capítulos neste volume: o 
conhecimento e classificação de folk da floresta , por Carnei
ro, as variedades de cultivares de mandioca, por Chernela, a 
sele~o genética, por Kerr, e o manejo da floresta e savanas, 
por Posey. Os dados aqui apresentados só são verdadeiramen
te úteis quando integrados ãs abordagens acima, de maneira 
que aprendamos com as consideráveis informações acumuladas 
sobre o remanejamento do meio ambiente que os índios pos-
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suem, bem como as plantas tornadas úteis através do seu labor tados são resumidos nas tabelas 1 a 111. Nas três aldeias estu-
incessante. dadas, consomem-se espécies das famílias das poliporáceas e 

das agaricáceas, mas as das poliporáceas são, de longe, as mais 
FUNGOS COMESTl\IEIS constantemente usadas. Somente o Favolous brasiliensis foi 

Os fungos são um recurso florestal freqüentemente ignorado 
pelos estudos etnobotânicos. Não são habitualmente comidos 
pelos lndios amazônicos, mas, como veremos, podem consti
tuir um valioso recurso para algumas tribos. Fidalgo (1965, 
1968), reexaminou o conhecimento da etnomicologia pelas 
tribos ind lgenas brasileiras, concluindo que estes povos não 
são micófilos. Cita pouquíssimos exemplos do consumo de 
fungos, tais como os que mencionam Spix e Martius (1838), 
em 1923, a respeito do emprego de cogumelos comesti'veis 
pelos índios Mawé. Fidalgo também identificou um espécime 
de fungo (Gloeoporus conchoides Mont.) consumido pelos 
lndios Nambikuára, segundo Roquette Pinto ( 1917). 

Fidalgo & Hirata (1979) apresentaram novos dados etnorni
cológicos recolhidos em três tribos desde os relatórios ante
riores oferecidos pelo primeiro dos autores citados. Os ín
dios Kayab( utilizam uma poliporácea não-identificada, a qual 
denominam uepomutab. Uepo é o termo que empregam para 
qualquer categoria de fungo, comestível ou não. Os lndios 
Txikão utilizam o termo apco para fungos comestlveis e 
apcon para os não-comestíveis. Comem Lentinus critinus 
(L. ex. Fr.) Fr. (apco-taguo) e Auricularia fuscosiccinea 
(Mont.) Farlow (apco-pilao). Os Txukahamãe comem fungos 
somente em caso de fome extrema. Chamam pinhamak aos 
fungos comesti'veis, que são secos ao sol e então assados. 
Consomem Trametes cubensis (Mot.) Sacc., Pycnoporus san
guineus (L. ex. Fr.) Murr. , Trichaptum trichomallum (Berk . 
et Mont .) Murr ., e Auricularia fuscosuccinea (Mont.) Farlow. 
Um dos mais fascinantes estudos etnobotânicos que tive oca
sião de realizar foi do uso de cogumelos comesti'veis pelos 
índios Yanomâmi. Ao contrário da maioria das tribos amazô
nicas, que não utilizam cogumelos. na alimentação ou utilizam 
poucos, os Yanomâmi comem diferentes espécies de fungos. 
Prance ( 1972a, 1972b) registrou quatro delas em uso pelos 
Yanomâmi da região da Serra dos Surucucus; F idalgo & Pran
ce ( 1976) registraram nada menos que 21 espécies consumidas 
pelo grupo Sanumá dos Yanomâmi em Auaris, Território de 
Roraima, Brasil. Ma is recentemente, um estudo do grupo 
Xirianá - também divisão dos Yanomâmi, da aldeia Tototobi 
(Prance 1984) - revelou que utilizam pelo menos 19espécies 
de fungos como parte integrante de sua dieta . Nessa localida
de, algumas das espécies eram idênticas às registradas em 
Auaris, tais como Favolus brasiliensis (Fr.) Fr. e Lentinus 
critinus (L. ex. Fr.) Fr. (foto 18) e outras diversas. Estes resul-

colhido nos três sltios acima citados. Estes dados comprovam 
que os cogumelos comestíveis são um importante suplemento 
à dieta dos Yanomâmi, não só pela considerável variedade de 
espécies como pelo uso regular. 

Em Auaris, quase todos os fungos são fervidos na água antes de 
serem consumidos, ao passo que em Tototobi são ·maís comu
mente assados em folha de bananeira. A maior parte dos fun
gos seria considerada sem sabor pelo paladar ocidental; contu
do, uma espécie de Lentinus e uma de Pleutorus, consumidas 
em Auaris, e uma de Collybia, em Tototobi, ardem como 
pimenta. O fungo Polyporus aquosus, grande e macio, seme
lhante ao pão em consistência, mas muito sem gosto para o 
nosso paladar, é comido cru. Alguns dos fungos, tais como 
Lentinus critinus, são duros e rijos, e é difícil compreender 
porque são apreciados como componentes da alimentação. 
Esta espécie parece ter uso bastante difundido, uma vez que 
foi uma das registradas por Fidalgo, em uso pelos índios Txi
kão ao sul da Amazônia. 

Os dois grupos Yanomâmi, estudados em maior profundidade 
- os de Auaris e T ototobi - possuem uma nomenclatura para 
fungos comestíveis. Em Auaris, utiliza-se, com poucas exce
ções, o sufixo-amo. O termo -amo também se aplica a outros 
alimentos, por exemplo, ao broto apical comestível de uma 
helicônia, que se assemelha ao palmito, em sabor e aparência. 

Em Tototobi, -amok é o sufixo aposto aos nomes de fungos 
comesti'veis. Entretanto, pelo menos uma das designações 
termina em -kik (bem como duas de um total de quatro na 
localidade Surucucus). Muitos dos nomes são oriundos da 
semelhança dos fungos com coisas familiares, tais como veados, 
porcos-espinhos, arraias, etc. Espécies semelhantes na aparência 
são diferenciadas uma da outra por palavras que indicam afini
dade, tais como as existentes entre pai e filho. Por exemplo, 
a espécie denominada ubixilima-amok é distinguida da conhe-

. cida como ubixilima-ihiluba, sendo que este último termo 
corresponde à palavra para filho, em Yanomâmi. 

Não existe uma terminologia elaborada para fungos não-comes
tíveis, sendo a maioria chamada simplesmente wonshela-de, em 
Auaris, que significa "não presta". São quase todos denomi
nados boliboli-kuk, em Tototobi . Boli é o termo para lua e 
bolibo/i-kuk é aplicado a todas as poliporáceas não-comestí
veis que crescem em troncos, bem como a algumas agaricáceas. 
Tanto os índios de Auaris quanto os de Tototobi empregam os 



termos usados para fungos não-comestíveis a todas as auricu
lárias, cujos nomes procuramos registrar. As auriculárias con
sumidas pelos Txikão (Fidalgo & Hirata 1979) fazem parte 

da dieta alimentar de outras regiões do mundo, a exemplo da 
China. Os Yanomãmi não consideram as auriculárias uma fon
te de alimento. 

TABE LA 1 

Os fungos comestíveis dos Sanama-Yanomâmi do Auaris 

Habitat 
Observações feitas 

Modo de MP = mandioca, 
Designações em Etimologia consumir(a) Designação Nº.s da coleção plantação de ou 
Sana ma B - cozido científica Prance et ai ii capoeira 

R - assado F = Floresta 
e-cru SF = Floresta 

secundária 

Adabamo Favolus brunneolus Berk &Curt 21318 
A tapa-amo B Favolus tesselatus Mont. 20082,21329 MP 
Coini-amo coini =peludo +amo B Lentinus crinitus ( L. ex F r.) F R 20024,21315,21355 MP 
Corobamo corob =peito + amo B Polyporus tricholoma Mont. 21313 MP 
Codobamo 
Corobo-amo 
Coto-amo 
Hamimamo hami = pimenta que arde B Lentinus sp. 

pimenta + amo Pleurotus sp. 20085, 21326 MP 
Hamimamo-amwai hami = pimenta, parece arder B Lactocollybia aequatorialis 21414 MP 

pimenta+ amo+ wai = pequeno Sing. 
Hassamo hassa =veado+ amo B Polyporus sp. 21332, 21447 

Favolus striatulus Ell is & Ev. 21501 
Hiwalamo hiwala = espinho + amo B Pleurotus sp. 21330, 21510 
1-nishi-amo nishi =pequeno + amo B Pholiota bicolor (Speg.) Sing. 21322 SF 
1-nishi-mi-amo 
Nai-nai-amo B,C Lentinus glabratus 

Mont. in Sagra 20084,21328 MP 
Pida·pida-lhamo c Gymnopilus hispidellus Murr. 21550 

* Não há certeza 
quanto às qualidades 
comestíveis desse 
fungo. 
Plo-plo-lemo-amo pio-pio =sapo B Pleurotus concavus ( Berk.)Si ng. 20088,21331 
Plo-plo-ke-amo 
Po-po-le-amo (onomatopéia) +amo 
Po-po-le-amo 
Sama-sama-iamo sarna-sarna = arraia e Polyporus aquosus Henn. 21316 F 

ray +amo 
Shi-kimo-amo shi-kima =pequeno B Coriolus zonatus (Nees)Quélet 21398,21416 MP 

papagaio+ amo 
Shi-kimo-amo-que shi-kima = pequeno B (Fig.1a) Hydnopolyporus palmatus 20083,21397, 21576 MP 

papagaio+ amo-que (Hook. in Kunth)O.Fid. 
Shi-kema-amo-que 
Shio-koni-amo shio =ânus B Panus rudis Fr. 20016, 21327,21333 MP 

+ coini =cabeludo B (F ig. 1b) Lentinuscrinitus(L. ex Fr.)Fr. 20015,21334 MP 
+amo B Lentinus velutinus Fr. 20016,21392 MP 

Waikassamo waika = waika +amo B, R Favolus brasiliensis (Fr.) Fr. 20014,21314, 21317 MP, F 
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Designação tribal 

Shikimakok 

Mafcomkuk 

Adamasik 

Hodohkuk 

Designações Yanomami 

Ala-amok 
A la-amok-a-yay 
Ala-amok-y -ae 
Ala-amok-dale-owi 

Boi kala-amok-sik 
Bokala-amok-s i k-hwõ-é 
Brokem amok 

Duhle-amok 
Haya kasi 
Hlami-1 ima-amok 

Mahe-komo-ku k 

Moka emik 
Naynamo-amok 
Naynamo-amok 
Ubixilima-amok 
Ubixilima-amok-hwõ-é 
Ubixilima-amok-ihiluba 
Ubixilima-aulima-amok 
Uxi-lima-amok 

· TABELA li 
Fungos comestíveis coletados nas aldeias indígenas dos Yanomâmi na Serra de Surucucus 

Designaça'o cient (fica 

Favolus brasiliensis (Fr.) Fr. 

Polyporus stipitarius Berk. & Curt. 

Favolus tesselatus Mont. 

Neoclitocybe bissiseda ( Bres.) Si ng. 

TABELA Ili 
Os fungos comestíveis dos índios Yanomâmi de Tototobi 

Modo de 
consumir 

Etimologia B - cozido Designações cient íficas 
R - assado 
e- cru 

B,R Gymnopilus earlei Murr. 
A -yay =verdadeiro B Favo/us brasiliensis (Fr.) Fr. 

R 
da/e =podre R 
owi =espécie 

R 
Hwoe =pai R 

R Leucocoprinus cheimonoceps 
(Berk. & Curt.) Sing. 

R 
B,R Lentinus sp. 

sabor parecido a quente R Collybia subpruinosa (Murr.) 
Capsicum Dennis 

R 

R 
R Collybia pseudocalopus ( Henn.) Si ng. 
R Po/yporaceae 
R 
R 

ihiluba =filho R 
R 
R 

N<? da coleç!lo 

10526, 13602 

10515 

13615 

10516 

Coleções e habitat (b) 
F - campo 
P - plantaça'o 

23606 (F), 23607 (F) 
23605 (F) 
23682 (P) 
23615 (F) 

23610 (F), 23653 (P), 23688 . 
23652 

23663 (F) 
23650 (P) 

23608 (F), 23645 (P), 23646 (P) 
23662 (F), 23676 (P) 

23611 (F), 23625 (P), 23655 (P) 
23656 (P) 
23648 (P) 
23612 (F) 

23647 (P), 23680 (P), 23681 (P) 
23649 (P) 

23614 (P), 23651 (P) 
23613 (F) 
23664 (F) 
23674 (P) 

Outro aspecto interessante da etnomicologia dos Yanomâmi 
é a origem de seus fungos comestíveis. Eles são visivelmente 
importantes pelo fato de serem não só coletados na floresta 
- onde ocorrem acidental ou incidentalmente - mas cultiva
dos pelos índios em suas roças de mandioca. Este cultivo "in-

cidental " ou acidental é o resultado da conjunção de vários fa
tores climáticos e culturais. As plantações de Maniho t são pre
paradas segundo os tradicionais métodos de derrubada e queima. 
Abatida a mata, os índios não a limpam; o campo permanece 
cheio de tocos, troncos caídos, pedaços podres de madeira 
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Foto 1 Fungos comestfveis dos índios Yano
mâmi. a) Hydnopolyporus palmatus (shiki
moamoque, em língua Yanomâmi; b) Lenti· 
nus crinitus (shiokoniamo, na mesma língua). 
Foto Prance. 
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rne io queimados. Estes escombros, sob as condições climáticas 
locais, propiciam um habitat ideal para o desenvolvimento dos 
fungos da madeira podre. Tornam-se mais abundantés quando 
a Manihot se encontra em estágio inicial de desenvolvimento. 
Isto indica que os troncos queimados, ao apodrecerem, alcan
çam o auge de produção de fungos, menos de um ano após 
terem sido cortados· e queimados. Este clímax, contudo, dura 
vários meses e ocorre muito antes da época da colheita da 
Manihot. Os índios colhem os fungos à medida em que são 
necessários à alimentação, mas não parecem fazer qualquer 
esforço consciente para cultivá-los mais intensamente para 

124 aumentar seu suprimento de alimentos. O crescimento de 
fungos em troncos podres e tocos de árvores prossegue após os 
campos terem sido abandonados. Esta é, portanto, uma das 
muitas plantas colhidas nas capoeiras em processo de ativa 
regeneração como floresta.' 

PLANTAS CONTRACEPTIV AS 

Trata-se de um campo que vem atraindo muito interesse. En
contrei o uso de plantas contraceptivas em duas das tribos que 
visitei . As demais possuem um grande número de abort íferos. 
Os índios Dení - pequeno grupo de língua Aruak da bacia do 
rio Purus - possuem um contraceptivo preparado com a tre
padeira menispermácea Curarea tecunarum ( Krukoff & Bar
neby). Um casal de missionários, Paul e Dorothy Moran, que 
trabalham entre os Dení, notaram um espaçamento regular en
tre as crianças de cada famrlia e que a tribo possuía um ciclo 
definido de concepção, segundo o qual, apenas uma mulher 
do grupo fica grávida em um momento dado. Os Moran come
çaram a questionar a tribo a respeito de seu aparente controle 
de natalidade e deduziram que ele se devia à ingestão de um 
extrato feito de uma liana menispermácea comum. 

Os Dení colhem o talo principal da liana - a qual denominam 
beku - e trituram-na com um pedaço de madeira dura ou 
pedra (foto 2). A trepadeira assim macerada é imersa na água 
para extrair-lhe a seiva. Esta é filtrada através de um pano e 
dessa forma ingerida. O líquido é geralmente tomado algumas 
semanas após o parto. t bebido em grandes quantidades.tanto 
pelos homens quanto pelas mulheres. Tornam cerca de um 
galão deste preparado, até que induza o vômito, após o que se 
segue uma dose menor, que é retida. De acordo com os índios, 
uma única dose de beku é eficaz por longo tempo; até dois 
anos. A partir de observações feitas nesta tribo, parece possível 
admitir que o princípio ativo afeta os homens e não as mulhe
res, uma vez que as duas únicas mulheres grávidas na mesma 
época eram as esposas de um mesmo homem. 

Cabe notar que esta planta - administrada em grandes quanti
dades p.elos_ índios Dení - é do gênero Curarea~ e de uma espé
cie muito conhecida como ingrediente para veneno de flechas 
(ver Barneby & Krukoff 1971 e Krukoff & Barneby 1970) . 
Neste último trabalho, é citada como veneno de flechas dos 
índios Kofán da Colômbia (sob o antigo nome Chondroden
dron iquitanum); e também como o veneno de caça dos índios 
Tukúna, como Chondrodendron limaciifolium Krukoff & Bar
neby ( 1970). Sob o mesmo nome C. limaciifolium, Barltrop 
& Jeffreys ( 1954) fornecem detalhes químicos de três alca
lóides encontrados nesta espécie. Afirmam que "os extratos 
eram muito tóxicos, mas nâ'o causavam paralisia." 

Trabalhos mais recentes informam que os índios Karitiana, 
das proximidades de Porto Velho, em Rondônia, também em
pregam a Curarea tecunarum como um contraceptivo, à seme
lhança dos Dení. 

PLANTAS MEDICINAIS 

Como seria de se esperar, verifiquei em todas as tribos visitadas 
o emprego de medicamentos preparados com plantas. Os Ya
nomâmi utilizam-nas em menor proporção que as outras tribos; 
ou seja, possuem uma cultura medicinal mais pobre, na medida 
em que dependem antes de encantamentos mágicos do xamã do 
que das plantas. Embora tivéssemos passado mais tempo com 
os Yanomâmi do que com qualquer outro grupo, nã'o obtive
mos deles nenhuma informação sobre medicamentos vegetais. 
Na verdade, para obter-se detalhes exatos sobre os medicamen
tos de qualquer tribo, é necessário viver com ela durante um 
período considerável. Assim sendo, nossas breves visitas às 
tribos nâ'o sâ'o suficientes para estabelecer uma comparação 
adequada de seus medicamentos. No entanto, para registrar 
dados valiosos sobre tribos que sofrem um rápido processo de 
aculturação, forneço abaixo uma lista de medicamentos que 
observei em uso por membros das quatro tribos estudadas. 

Pela tabela 1 V, verifica-se que os Makú aparentemente empre
gam o maior número de plantas como medicamento. São 
usadas contra um amplo espectro de doenças, sendo em alguns 
casos, ao que tudo indica, realmente eficazes. Outros remédios, 
tais como os administrados contra mordida de cobra, certa
mente nâ'o têm valor medicinal real. Os Paumarí também pos
suem uma numerosa e variada farmacopéia. 

VENENOS PARA FLECHAS 

Muitas das tribos amazónicas usam flechas ou dardos de sara
batana envenenados. Para exemplificar este importante aspecto 



DENI 

Designação 

indígena 

lnupupu 
Patsi 
Mapidzu 
Unuvana 
Mado 

YAMAMADÍ 
Washi 
? 
? 

MAKÚ 
Chiuk 

Tubiden 

Tugbiden 

TABELA IV 

Foto 2 (ndia Deni preparando o cipó de Cu
rarea tecunarum para extrair o sumo empre
gado como contraceptivo. Foto Prance. 

Algumas plantas medicinais provenientes de quatro tribos amazônicas 

Designação científica Família Uso Parte da planta N? da coleção 

Euphorbiaceae Dor .de dente Látex da entrecasca 16342 
Piper sp. Piperaceae Dor de dente Chá de folhas 16387 

Araceae Mordida de arraia 16400 
Solanaceae Febres Emersão de foi has 16402 

Hasseltia sp. Apocynaceae Dor de estômago Entrecasca da haste 16486 

Piper sp. Piperaceae Dor de dente Raízes 13922 
Piper sp. Piperaceae Tosse e dor de garganta Chá de folhas 13940 

Siparuna cf. Atherospermataceae Dores reumáticas Suco da entrecasca 13941 
guianensis Aubl. da raiz 

Urena caracasana Malvaceae Picada de escorpião Pêlos da planta 15553 
(Jacq.) Griseb. 

Bignoniaceae Pingar nos olhc>s Sumo da entrecasca 15557 
contra infecção da raiz 

Sciadotenia cf. Men ispermaceae Dor de dente Entrecasca da raiz 15558 
pach nococca 

Krukoff & Barneby Continua 
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Continuaça'o , 
MAKU 

Designação Designação científica Família Uso Parte da planta N 9 da coleção 

indígena 

Awuibiden Potalia amara Aubl. Potal iaceae Contra mordida de cobra Entrecasca da raiz 15559 
(misturar 15560) 

Awuibiden Myrsinaceae Contra mordida de cobra 15560 
(misturar 15559) 

Xochmodooupe Endl icheria sp. Febre Entrecasca da raiz 15561 
Shadora Rubiaceae Sapinho Suco da folha 15564 
lhearea Virola calophylla My risticaceae Malária Entrecasca da raiz 15565 

Warb. 
Tugnebanpe Osteophloeum Myristicaceae Tosse e resfriado Chá da entrecasca 15571 

126 platyspermum (A. DC.) 
Alternanthera ficoidea Amaranthaceae Mordida de cobra Folhas 15574 

(L.) R. Br. -
Ocotchugbiden Euphorbiaceae Entrecasca da raiz 15593 
Piradabi Park ia oppositifol ia Leguminosae Desinteria Entrecasca do tronco 15594 

Spruce ._/ 
Tubiden Euphorbia thymifol ia L. Euphorbiaceae Infecção ocular Látex 15595 
Yououbiden Bignoniaceae Queimaduras Folhas esmigalhadas 15596 

PAU MA RI -
Makana Lufa operculata Cu cu rbitaceae febre fruta 21200 

( L.) Cogn. 
Kajadori Xanthoxylum sp. Rutaceae Dores internas Entrecasca interna 21202,23408 
Tupi Euphorbiaceae Inflamação interna Entrecasca interna 21203 
Odolokakana Costus scaber R. & P. Zingiberaceae Infecções urinárias Haste 21204 
Jupara Virola carinata Warb. Myristicaceae Dentição-infantil Resina da entrecasca 21212 
Da rasa Araceae Picada de formiga e Sumo 21216 

hymenoptera 
Okopi Eleutherine bulbosa lridaceae ~teria Chá do bulbo 21218 

{Mill.) Urb. 
Badnan Tosse Folhas 21221 
Bahemuruba Leguminosae Lesão cutânea Sumo da haste 21222 
Guasa AI lophyllus sp. Sapindaceae Fungo da pele Cotiledônios 21223 
Buloshi Leguminosae lmpetigo, lesões de Coti ledônios 21224 

leishimaniose 
Bakadoho'doho Cassia quinquangulata Leguminosae Febres Pasta da folha 21225 

Rich. 
Madebwa Ficus paraensis Moraceae Reumatismo Látex 21226 

(Miq.) Miq. 
Vi ru-ka-ibanari Febres Entrecasca interna 21227 
Bahi'kai'hi'ai Febre, resfriado Chá da entrecasca 21229 
? Bombacaceae Picada de mosquito Polpa da entrecasca 21230 
Kasawari Le'guminosae Dor de cabeça Raspa da entrecasca 21233 
? Araceae Mordida de cobra Suco da espatá 21251 
Foa Crudia amazonica Leguminosae Vermes, especialmente Chá da entrecasca 23405 

Spr. ex Benth. Lumbricus 
Orana E uphorb iaceae ~teria Entrecasca em água 23407 

fria 
Cachiruba Picrolemma sprucei Si maroubaceae Malária Entrecasca em água 23410 

Benth. 
~-

{muito amargo) 
Paumadha Couratari Lecyth idaceae es1 · teria Chá de androfore 23427 
Manaka Memora sp. Bignoniaceae Febre, resfriado Rapé da folha e da 23429 

entrecasca 
Budanikawafani Potomorphe peltata Piperaceae Inflamação Haste emergida água 23437 

(L.) Miq. fria. Uso específico 



da etnobotânica indígena, os venenos preparados pelos Yama
madí, Jarawara, Makú e Yanomâmi serão aqui sucintamente 
comparados. 

Jarawara e Ya mamad í 

Ambos os grupos util izam o veneno de caça com curare princi
palmente para dardos de sarabatana, mas também para flechas. 
Uma lista dos vegetais contidos no veneno Yamamadí é forne
cida na tabela V. O talo das sete espécies é usado com Strych
nos (foto 3), sendo a Curarea empregada em quantidades maio
res do que as outras e contém ligeiramente mais Strychnos do 
que Curarea. A mistura de cascas de árvore é aquecida, fervida 
e concentrada até formar um res íduo pegajoso, porém ainda 
1 íquido, com que são untadas flechas e dardos de sarabatana. 
Os dardos umedecidos são aproximados do fogo para secar o 
veneno . 

Os venenos de flecha baseados em Strychnos - curares - são 
os mais conhecidos e descritos na literatura pertinente. O dos 
Yamamadí foi b revemente mencionado por Métraux ( 1948), 
q ue sa lientou ser este o único veneno de flecha líquido da 
região. Strychnos solimoesana foi in ic ia lmente registrado como 
o principal componente de um curare por Krukoff ( 1965) . 
Considerou-o o principal constituinte do veneno de flecha dos 
índios Kawixana da região do Tocantins. Esta espécie aind_a 
está sendo objeto de estudos químicos, mas Marin i-Bettolo 
et alii (1957) re lataram a presença de 40 alcalóides na casca 
do talo. Diversos autores afirmam que os venenos baseados 
em Strychnos solimoesana produzem curares paralisantes mais 127 

eficazes e poderosos. 

A Curarea toxicofera é discutida como um ingred iente de 
veneno de flechas em Kru koff & Barneby ( 1970) sob o antigo 

TABELA V 
Ingredientes do veneno de flecha dos índios Yamamadí 

Designação tribal Designação científica 

lha Strychnos solimoesana Krukoff 
Bicata Curarea toxicófera (Wedd.) 

Barneby & Kruk~ff 
Bicata Abuta splendida 

Krukoff & Moldenke 
? Guarea carinata Ducke 
Barata Guarea cf. grandifolia 

C. DC. 
? Picrolemma sprucei Benth. 
Boa Duguetia asterotricha Diels 

nome de Chondrodendron toxicoferum Vlledd, sendo também 
mencionada em Barneby & Krukoff ( 197 1) . Vários membros 
das anonáceas têm sido registrados como tendo essas proprie
dades, mas não as espécies do gênero Dugetia incluídas na 
tabela V. A Unonopsis veneficiorum (Mart.) R. E. Fries foi 
mencionada como sendo um ingrediente do curare por Schul
tes (1969). 

As duas meliáceas do gênero Guarea e Picrolemma nas simaru
báceas foram registradas pela primeira vez como ingredientes 
de venenos de flechas por Prance ( 1978). 

Os Yamamadí são muito escrupu losos com suas pontas de 
flecha. Fazem-nas de bambu (Bambusa sp., Campbell P21664), 
ao qual denominam hado. Antes de acrescentar-lhes o veneno, 
as pontas de flechas já prontas sã'o defumadas com a anonácea 

' 

--

Família botânica Material de herbário 

Loganiaceae Campbell et ai P21254 
Menispermaceae Campbell et ai P21256a 

Menispermaceae Campbell et ai P21256b 

Meliaceae Campbel 1 et ai P21 260 
Meliaceae Campbell et ai P21257 

Simaroubaceae Campbell et ai P21259 
Anonaceae Campbell et ai P21255 

Duguetia asterotricha Diels., cuja casca é queimada e as pontas 
de flecha colocadas sobre a fumaça . Os índios insistem veemen
temente que as flechas untadas de veneno tornam-se mais efi
cazes após este tratamento. 

O curare dos Jarawara fo i descrito por Prance ( 1972a, 1972b) 
sob o nome Yamamad í. Aproveito a oportun.idade para retifi
car as identificações registradas nos referidos trabalhos. O cura
re é preparado da mesma forma e compõe-se dos mesmos 
ingredientes básicos. Apenas do is ingredientes secundários 
diferem do Yamamadí, substâncias estas apresentadas na tabela 
VI. 

Os Makú possuem um veneno igualmente eficaz, cujo preparo 
é muito mais simples, uma vez que só comporta um ingredi
ente: o látex da Naucleopsis mello-barretoi (Stand!.) C. C. Berg 
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Foto3 (ndios Yamamadí removem a entre
casca de um cipó (Strychnos) para preparar 
curare, um veneno de flechas. Foto Prance. 

TABE LA V I 

Foto 4 Uma seta de sarabatana besuntada 
com curare recebe uma vedação de algodão. 
(nd ias Yamamad í. Foto Prance. 

Ingredientes do veneno de flechas dos Jarawara 

Designação tribal Designação científica Famflia botânica Material de herbário 

Ira Strychnos solimoesana Krukoff Loganiaceae Prance et ai 13929 
Bicava Curarea toxicofera (Wedd.) Men ispermaceae Prance et ai 13931 

Barneby & Krukoff 
Boa Ouguetia latifolia Fries Anonaceae Prance et ai 13936 
Balala Guarea cf. blanchetti C. DC. Mel iaceae Prance et ai 13937 



(foto 5), árvore das moráceas. Faz-se um pequeno talho na cas
ca da árvore e colhe-se o látex numa folha. Essa substãncia é 
aplicada diretamente sobre os dardos de sarabatana e n!o exige 
processos intermediários de aquecimento ou concentração. Os 
princípios ativos desse veneno são os glicos(deos cardiotônicos, 
o que o torna um tipo inteiramente diverso do curare. Bisset 
( 1980), que examinou essa espécie, demonstrou que o veneno 
do Naucleopsis possui glicosídeos cardiotônicos a e (3 - anti
aria e compostos relacionados. 

Os Yanomami de todas as áreas que visitei empregam a resina 
da casca da Viro/a como veneno de flecha (fotos6, 7). A mesma 
resina é empregada para rapé alucinógeno (Prance 1970). A 
casca é retiradã da árvore, aquecida ao fogo e a resina que flui 
é colhida em uma cabaça ou panela. É entã'o fervida até formar 
uma pasta pegajosa para o veneno de flecha ou é secada para 
fazer o rapé. A análise química das pontas de flecha Yanomâ
mi demonstrou que o ingrediente ativo deste veneno da Viro/a 
é N, N-dimetil-5-metoxitriptamina. Ele provoca certos distúr
bios comportamentais que permitem a captura da presa. Ga
leffi et alii ( 1983) apresentaram os detalhes químicos desse 
extraordinário veneno de flecha. 

-
Foto 5 Extração de l~tex de Helicostylis 
mellobarretoi para uso como veneno de setas 
de sarabatana. (ndios Makú. Foto Prance. 

Foto 6 Caçadores Yanomâmi utilizam resinas 
de árvores do gênero Viro/a para envenenar 
as pontas de suas flechas. Foto Prance. 

129 



130 

• 

Foto 7 Entrecasca e folhas de árvore (Viro/a 
elongata) usadas como rapé. i'ndios Paumarí. 
Foto Prance. 

VENENO PARA PEIXES 

t conhecido desde há muito e extensamente relatado o empre
go d.e plantas tóxicas por parte dos grupos indígenas para enve· 
nenar ou asfixiar peixes. (Ver, por exemplo, Ernst 1881, Le 
Cointe 1936) . Resumos foram fornecidos por Killip (1931) e 
Krukoff & Smith (1937). O princíp!o ativo de muitos desses 
venenos sã'o as rotenonas, também usadas como inseticidas. 
Todas as tribos que visitei empregam regularmente os venenos 
para peixes, que assumem real importância em suas vidas. 

O veneno é colocado em pequenos riachos e os peixes sa'o en
venenados ou asfixiados numa extensão considerável rio abai
xo. É uma maneira drástica de pescar, uma vez que até os pei
xes de menor tamanho são envenenados. Entretanto, todas as 
tribos tendem a empregar este método de pesca somente em 
ocasiões especia is. O envenenamento propicia geralmente uma 
grande quantidade de peixes e até mesmo os minúsculos sa'o 
pegos e comidos. 

A tabela VI 1 apresenta as várias espécies de plantas tóxicas usa
das em quatro tribos, onde diferentes partes delas sa'o emprega
das. A se.iva da ptanta é sempre imersa na água do rio, embora 
os métodos variem de tribo para tribo. Os Yanomâmi usam o 
talo de madeira da grande trepadeira Lonchocarpus nicou 

(Aubl.) DC. Maceram-na com um bastão duro e atiram a mistu
ra na água, que é agitada para levanta~ a lama. Os Makú fazem 
um de seu$ venenos das folhas da Euphorbia cotinifolia L. (foto 
8), colocando grandes maços de folhas num estrado sobre o 
rio. Sovam as folhas e umedecem•nas suficientemente para 

· que o suco escorra no rio. Os homens sovam as folhas enquan
to as mulheres ficam de pé; rio acima, e agitam a água para 
levantar tanta lama quanto possível. Esses venenos são quase 
sempre usados ern águas turvas. Os Makú também usam o peri
carpo do fruto do Caryocar glabrum (Aubl .) Pers. que colhem, 
moem e misturam com lama alguns dias antes de uma expedi
ção de pesca. Os Yanomâmi utilizam a seiva do Lonchocarpus 
em rios abertos para envenenar peixes grandes, mas preferem 
a do Clibadium sylvestre (Aubl.) Baill. para envenenar peixes 
pequenos em riachos represados. De maneira geral, observei 
o envenenamento em rios e riachos não-represados. 

OUTROS VENENOS 

Questionei todas as tribos visitadas a respeito da existência de 
outros venenos além dos de caça '(flechas) e peixes. Veri~iquei 
que os Makú e Paumarí possuem espécies tóxicas freqüente
mente usadas para envenenar an imais e seres humanos. Foram 
colhidas amostras de dois venenos Makú, ambos preparados 



TABE LA VII 

Veneno de peixe observado em cinco tribos 

Fonte do veneno Parte da planta 

Denf Yamamadf 

Caryocar glabrum Pericarpo da fruta 
(Aubl. ) Pers. 

Clibadium sylvestre Fruta + 
( Aubl.) Baill 

Derris latifolia 1-fBK Raiz + 
Euphorbia cotinifolia L. Folhas 

Lonchocarpus nicou Hastes 
(Aubl.) DC. 

Lonchocarpus urucu Hastes 
K ill ip & Smith 

Lonchocarpus cf. utilis Hastes 
A .C. Smith 

Phyllanthus brasiliensis Folhas 
(Aubl.) Poir. 

Ryania speciosa Vahl Entrecasca 

de plantas das flacourtiáceas, uma fam11ia muito conhecida 
como fonte de venenos. 

O veneno que os Makú denominam warapash é obtido da Car
potroche amazonica Mart., sendo usado para envenenar tatus. 
Raspa-se a casca da árvore, que é amontoada na boca das tocas 
desses edentata. Os tatus, aparentemente, apreciam essa ras
pa, comem-na e caem mortos por perto, fornecendo carne de 
excelente sabor para a dieta Makú .. 

Caramã - o outro veneno Makú - é feito da casca da Ryania 
specíosa Vahl var. minor Monachino . Mistura-se a casca do talo 
aos alimentos e o veneno age rapidamente . Até recentemente, 
era tomado por pessoas idosas para cometer o suicídio - um 
t ipo de eutanásia considerado aceitável nesta tribo. Esse vene· 
no era também usado para liquidar inimigos, mas o grupo Ma
kú que visitamos não mais o emprega para este fim . 

A Ryanía specíosa é uma planta venenosa· bastante conhecida 
que contém o alcalóide rianodina. Tem sido muito utilizada 
como inseticida. Um resumo desses usos e um guia bibliográfi
co sobre a rianodina sfio apresentados em Monachino (1949) . 

Tribos Coleção 

Makú Yanomâmi Pau mar( Prance n<? 

+ 15576, 15583 

+ + 16496, 15555, 10529 

+ 13930,2124 7 

+ 15554 

+ 13601 

+ 15573 

+ 11110 

+ 15556 

+ 21201,23399 

A Ryania contém os glicosídeos rianina e rianodina e tem sido 
muito estudada quimicamente . {Ver Rogers et alii 1948: Mors 
1949) . 

Os índios Paumar( do rio Purus uti lizam essa mesma espécie 
de Ryania , denominada por eles kapahasa, como veneno para 
peixe e antigamente também para outros objetivos. Maceram a 
casca e fo lhas dessa planta em uma cabaça de Crescentía. O 
líquido é entã'o dissolvido na água e usado para envenenar os 
peixes e caimãs em pequenos ribeirões. Os índios têm cons
ciência da al ta toxicidade dessa planta e pediram-me que man
tivesse os espécimes recolhidos longe do alcance das crianças. 
A Ryanía speciosa é denominada "capansa" em português e, 
provavelmente, essa palavra é derivada de seu nome Paumarí 
ou de um termo semelhante empregado por outra tribo Aruak 
de um grupo lingü (stico correlato . 

USOS DIVERSIFICADOS DE PLANTAS 

Endurecedor de certmica 

Diversos grupos ceramistas amazônicos usam as cinzas de de· 
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terminadas árvores para endurecer sua argila. Tanto os Dení 
quanto os Yamamadí - grupos Aruak da bacia do rio Purus -
usam a cinza da casca de várias espécies de crisobalanáceas com 
tal objetivo. Uma vez que seus vasos e jarros (foto 9) são feitot 
pela superposiçã'o de espirais de barro - e não na roda do 
oleiro - a argila precisa de um endurecedor para que mantenha 
sua forma antes da queima. Os índios colhem 'a casca da árvore 
caripe (ou caraipé), queimam-na e peneiram as cinzas numa , 
peneira trançada de crivo fino. O pó resultante - rico em gr~os 
de sílica - é acrescentado â mistura de barro. O uso do caripe, 
muito difundido na Amazónia, verifica-se também entre cera
mistas caboclas. Foram feitas as seguintes coleções de caripe: 

16521 
16524 

Nome Den/ 
Couepia longipendu/a Pilg. Tsubicutsu 
Licania octandra (Hoffmgg. ex. R. & S.) 
Kuntze subsp. pai/ida (Hook. f.) Prance Cubitsa 

Brinquedos Dení 

Dentre as tribos visitadas, os Dení pareciam ter o maior núme
ro de brinquedos e outros objetos de lazer. Dois deles são 
feitos de plantas. 

O pião dos Den í é feito do fruto do Anthodiscus amazonicus 
Gleason, ao qual denominam tetiaru. Retira-se o miolo do fru
to maduro e insere-se uma haste de madeira no centro. São 

Foto 8 Feixes de Euphorbia cotinifolia são 
batidos no riacho para envenenar os peixes. 
fndios Makú . Foto Prance. 

feitos, também, dois furos laterais na fruta, de maneira que o 
pião, ao girar, apite. 1 mpulsiona-se com um fio enrolado em 
torno da empunhadura e solta-se o pião puxando-se o fio atra
vés de um orifício em um pedaço plano de madeira apoiado 
contra a haste. Isto faz com que o piã'o gire com velocidade 
suficiente para que apite. Este brinquedo é muito popular 
entre esses índios. 

Os Dení constroem também um instrumento musical que 
emite diferentes notas de uma escala tonal. Possuem uma pe
quena flauta de quatro notas feita com o fruto seco de uma 
árvore sapotácea (Prance 16497), â qual denominam tukuru. 
O miolo macio deste fruto apodrece, deixando um endocarpo 
oval duro. Os índios fazem cinco orifícios na fruta para fa
bricar a flauta, que constitui motivo de alegria e recreação para 
os Dení. 

Uso ornamental de galhas de insetos 

Berlin e Prance (1978) mencionam um uso fascinante de galhas 
(cecídios), ou seja, excrescências de insetos de folhas para a 
ornamentação pelos índios Aguaruna (Jívaro) do Peru. Essas 
galhas são produzidas em grande quantidade na porção inferior 
de folhas de Licania cecidiophora Prance (Chrysobalanaceae). 
De conformaçâ'o redonda, com um orifício no meio, elas 
medem aproximadamente 4mm de diametro, têm cor choco
late escuro e são bastante regulares. Quando a árvore, denomi-
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Foto 1 O Cestos feitos de talas de haste do 
arumã (/schnosiphon sp.). (ndios Paumarr. 
Foto Prance. 

nada duship, em Aguaruna, deixa cair suas folhas - evento que 
ocorre duas vezes ao ano: março-abril e outubro-novembro -
elas são recolhidas em cestas e, mais tarde, removem-se as ga
lhas para armar colares. O centro dos cecídios, quando removi
do das folhas, apresenta-se fechado por uma grossa membrana 
que é facilmente perfurada com um implemento aguçado na 
ponta. As galhas são consideradas pelos Aguaruna - e antigos 
etnógrafos - como "sementes", conclusã'o a que chegam, 
naturalmente, povos que usam as sementes de um grande nú
mero de plantas da floresta na produçã'o de colares. As galhas 
da Licania cecidiophora, juntamente com as sementes de 
Canna spp., constituem o tipo de conta favorito utilizado pe
los Aguaruna. 

O uso mais elaborado dos cecídios de duship está na confecçâ'o 
de longos colares usados pelos adultos ã moda de bandoleiras, 
ou seja, cruzados sobre o peito. Os colares mais comumente 
produzidos - encontrados atualmente entre os Aguaruna -
alcançam até 40 fios entrelaçados, com aproximadamente 
130cm de comprimento . Sã'o colocados paralelamente uns aos 
outros e unidos por três ou quatro fios de algodã'o transversais 
aos fios mais compridos. Presas a estas fibras de algodâ'o po
dem-se encontrar várias penas, especialmente as de uma espé
cie de tucano. É considerável o número de galhas em um colar 
desse tamanho. Cerca de 8 cobrem um só centímetro e, uma 
vez que cada fio contém 1.040 exemplares, um colar de 40 
voltas teria aproximadamente 41.600 galhas. 

Foto 9 Vasos de cerâmica. O barro é endure
cido com cinzas de entrecasca da árvore ca
raipé (Licania sp.). Foto Prance. 

Em certa época, os Aguaruna empregavam cecídios de duship 
para confeccionar aquilo que poderia apropriadamente ser de
nominado "capa". Hans H. Bruning (1928), etnólogo alemã'o, 
descreveu, muito detalhadamente, uma delas. Tal uso de excres
cências de insetos na ornamentaçâ'o do corpo na'o foi registra
do, ao que se saiba, em nenhuma outra sociedade humana. 

Esses exemplos de tantas formas de uso de plantas auxilia a 
explicar a dependência dos índios amazônicos da floresta que 
os cerca. Muitas dessas plantas passaram a ser mais amplamente 
aproveitadas pelos colonizadores. t vital que sejam feitos inú
meros estudos detalhados sobre o conhecimento e emprego 
útil pelos índios de espécimes botanicos antes que a acultura
ção elimine esse vasto repositório de saber. 

Traduzido do original em ingl~s por Helofsa Gonçalves Barbosa 
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