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Conhecimentos botânicos e agrlcolas da maior importância de
que eram e continuam sendo detectores os grupos indígenas
do Brasil vêm se perdendo irremediavelmente por falta de registro adequado. Os poucos estudos especlficos com que contamos - além do clássico seiscentista devido a Gabriel Soares
de Souza (1879) e do igualmente notável e globalizador, devido a Hoehne (1937) - são: Schmidt (1951 ), Frikel (1952),
Ribeiro (1955), Bartlett (1956),Galvão (1963), Arnaud (1974)
e, mais recentemente, os trabalhos de Kerr & Clement (1980),
Parker et alii (1983), Posey (1983), Kerr & Posey (1984).
No presente estudo, reúno informações sobre práticas agrlcolas
de conseqüências genéticas que possibilitaram aos lndios da
Amazônia uma adaptação ecológica condizente com as peculiaridades dessa vasta região. Os dados foram obtidos junto aos
seguintes grupos: Tukúna, Paumarl, Yamamadl, Cinta-Larga,
Desâna, Tukâno, Galibí, Palikúr e Kayapó.
Para avaliar-se a extensão e profundidade do sistema agronômico de uma das tribos estudadas em maior profundidade - os
Kayapó - basta dizer que cultivam a terra em uma multiplicidade de formas e locais: 1) junto às casas, dentro do perlmetro
da aldeia, com a formação de pomares, hortas medicinais e de
plantas manufatureiras; 2) n,as roças que distam de 5 a 10km
da aldeia; 3) nas trilhas que ligam aldeias e roças entre si; 4) em
pequenas clareiras feitas nas trilhas; 5) em locais onde encontram clareiras naturais ou onde derrubam árvores para a coleta
de madeira ou de mel; 6) em sltios abertos "em memória do
pai ou mãe que morrera"; 7) em micronichos especiais; tais
como nas proximidades de rochas provenientes de basalto
(cf. Posey neste volume).
Os Kayapó plantam para assegurar sua subsistência, _para banco
de germoplasma, para fins medicinais, práticas religiosas e para
atrair caça a determinados logradouros. Transferem mudas da
mata para as trilhas ou para canteiros na roça . Visitam freqüentemente as capoeiras inclusive para coletar lenha; suas prefe-

rências quanto a esta variam de acordo com a finalidade a que
se destina.
Um dos aspectos mais assinaláveis da agronomia e da botânica
indígenas é sua preocupação em manter a heterogeneidade
genética das plantas, tal como ocorre na natureza.
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Como se sabe, uma alta freqüência - mais de 50% - das espécies botânicas da Amazônia têm fecundação cruzada obrigatória: dióicas (macho e fêmea) ou com mecanismos de auto-esterilidade, inclusive monóicas e hermafroditas. Isto indica a
importância da produção de enormes quantidades de genótipos
para ocupar, em competição inter e intra-especi'fica, um elevado número de nichos ecológicos ( Kerr 1978) . Ao lado desse
mecanismo diversificador e inovador existe um outro, altamente conservador: a reprodução vegetativa, por meio de rizomas (ariá), brotamento do caule (pau-rosa, pupunha, aça() ,
brotamento das raízes (araçá-peua, bacuri e muitas outras espécies), brotamento de manivas (mandioca, cupá), bulbos.
Essa aliança proporciona às plantas o máximo de possibilidades
de preservação da espécie: 1) por meio de sementes, distribuindo amplamente milhares de combinações gênicas diferentes
por ano e, 2) vegetativamente, reproduzindo a planta do mesmo
local em que o antigo genótipo fora bem sucedido.

Embora pouco cultivado na Amazónia indígena, o milho é
importante para os Kayapó do sul do Pará. Das 11 variedades encontradas, apenas uma - a pipoca - não é do tipo fa rinhoso. Enviei 8 dessas variedades para experimentos ao
Centro Nacional de Melhoramento do Milho e Sorgo.
Os Kayapó escolhem, em geral, as 20 me lhores espigas para
a sementeira. O terço mediano dessas espigas é seco ao sol
e guardado numa cabaça tapada com cera. Esse depósito é
colocado sobre o fogão , no interior da casa, para evitar ataque de caruncho (iunura).
Os Kayapó demonstram grande interesse por sementes de tribos vizinhas. Quando encontram grãos híbridos em espiga de
milho-pipoca (alien i'gena), separam-nas e plantam em separado. Dizem que seu híbrido produz mais . Colocam geralmen te 5 grãos em cada cova que d ista m, em média, 1,40cm entre
si. Não desbastam o excesso de mudas.

As plantas mais antigas dos lndios sul-americanos são, provavelmente, o milho, a mand ioca e o jerimum . Todas três são
monóicas, conservando os i'ndios grande número de cultivares
de todas elas. O maior número de cultivares que encontrei
numa tribo foi o de mandioca. Isso se deve ao fato de exercerem, os agricultores lndios, nessa espécie, um perfeito controle da reprodução assexuada. Observando as roças dos Kayapó,
Yamamad í, Paumarí, Tukúna, Desâna e Galibi', verifiquei
que cada variedade é plantada , na quantidade desejada, em
terrenos separados por troncos de árvores. Não obstante isso,
elas participam, na floração, de um mesmo conjunto gênico e,
conseqüentemente, há produção de novo clone em cada
semente produzida .
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CULTIVOS DE REPRODUÇÃO SEXUADA

Milho (Zea mays L.)
O milho é uma planta monóica de grande antigüidade na América. Goodman & Smith (1978:52) citam 250 raças descenden tes de seleções feitas pelos índios. Impressões em baixo-relevo, feitas com grãos de milho em potes de cerámica, demons traram a existência de duas variedades numa povoação primitiva do Equador (Zevallos et alii 1977).
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Fig. 1 - Costus warmingi. Apud Ma rti us 1890 3 pr. 14.

Uma prática interessante merece ser destacada: antes de plantar o milho socam os bulbilhos de Costas warmingi (Zingiberaceae) untando as sementes com essa massa. As plantas
nascem e se tornam mais vigorosas com esse tratamento. Na
época do plantio do milho, o Castos warmingi (fig. 1) está florido; ao iniciar-se a estiagem, em maio, suas folhas murcham, secam e os bulbos entram em hibernação da qual saem no início
de setembro. Encontrei essa mesma espécie em Rio Branco, Acre.

1978, um dos técnicos do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) trouxe 13kg de sementes de frutos que pesavam cerca de 1kg cada. Vale lembrar que o abiu possui flores
unissexuais e hermafroditas na mesma árvore. Em Ribeirão
Preto tive, por alguns anos, uma árvore que floria intensamente; porém, estando isolada, não produzia frutos, revelando
auto-esterilidade, o que é comum pelo menos em algumas plantas. Os Desâna reconhecem 3 vari.edades: abiu-papagaio (os
grandes), abiu-verde e abiu-amarelo (fig. 2).

Os Kayapó acreditam que a polinizaçâ'o do milho é feita pelas
abelhas (huma = polem) (cf. Posey 1983a). O milho verde com
sua palha é assado no forno subterrâneo (ki). Mais recentemente, passou a ser cozido ou socado na água junto com massa
de mandioca para fazer beiju de milho e mandioca . Os grãos
secos são mo(dos no pilão, embebidos n'água e embrulhados
em folha de bananeira brava (Ravenala guyanensis Patersen),
sendo essa massa assada sobre brasas (kugá).
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FRUTEIRAS

As frute iras mais comumente encontradas entre as tribos horticultoras da Amazônia ocidental são: abiu (Pouteria caimito)
( Ruiz e Pav.) ( Radlk., Sapotaceae), sapoti (Ochras sapata L.,
Sapotaceae); graviola (Annona muricata L., Annonaceae);
pupunha (Bactris gasipaes (H BK, Palmae)); biribá (Rollinia
mucosa (Jacq.) Baill., Annonaceae) ; mapati, cucura ou pu rumã (Pourouma cecropiaefolia Mart., Moraceae), sapota (Matisia cordata Mart., Bombacaceae), abacaxi (Ananas comosus
L.) (Merril, Bromel iaceae), goiaba (Psidium guajava L.) ( Raddl.,
Myrtaceae), araçá-peba (Psidium arboreum, Vell ., Myrtaceae),
araçá-goiaba (Psidium acutangulum D.C., Myrtaceae), ingá
(lnga edulis Mart. lnga cinnamomea Benth., Leguminosae) ,
caju (Anacardium occidentale L., Anacardiaceae), cacau (Theobroma caca o, Stercu 1iaceae), cupuaçu (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng), (Shum., Sterculiaceae), mamão (Carica papaia L.) e bananeiras. Vários estudiosos acreditam que
a banana foi introduzida pelos europeus.
Vejamos alguns exemplos de seleções genéticas extraordinárias,
feitas pelos índios, em árvores frutíferas da Amazônia.
Abiu (Pouteria caimito)
A variedade selvagem, ainda encontrada na mata,possui frutos
que pesam cerca de 30 gramas. No alto Solimões, de Benjamin
Constant à Fonte Boa, os índios selecionaram variedades que
alcançaram até 1800g por fruto. Todavia, como essas árvores
produziam poucos frutos, optei - no início, seguindo o conselho dos Tukúna e, mais tarde, dos colegas Charles Clemente
Danilo Fernandes Filho - por frutos ao redor de 1OOOg. Em

Fig. 2 - Abiu (Lucuma caimito ). Apud Martius 1863 7 pr. 25.

Mapati, Purumã, Cucura, Uvilha (Pourouma cecropiaefolia)
É uma árvo re bastante semelhante às embaúbas, exceto quanto

às infrutescências que parecem um cacho de uva. Em Manaus
e Aripuanã, encontramos as variedades nativas, selvagens: são
de pequeno tamanho, caroço grande e pouco produtivas. Os

índios Tukúna e Tukâno melhoraram consideravelmente essa
espécie. Em Letícia (alto Solimões) e São Gabriel da Cachoeira (alto Rio Negro) estão os melhores culti.vares, fruto dessa
seleção. Começam a produzir em 3 anos. As melhores árvores
que encontramos na Amazônia (Clement et alii 1978) tinham
até 1.200 cachos. O ano de 1977 foi muito produtivo e algu·
mas delas deram frutos de 3,2cm de diâmetro.
Esta espécie, não obstante ser atacada por brocas -coleóptero,
fungos, gafanhotos, cigarrinhas, coccídeos - pode vir a ser o
substituto da uva na Amazônia (fig. 3).
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carregadas com 3.000 a 8.000 frutos, quase esféricos, de 1O a
15cm de diâmetro, pesando entre 700 a 1300 gramas. A sapata tem casca dura, de 7 a 13cm de grossura, agüentando bem
o transporte, o que a torna altamente recomendável à exportação. Uma árvore (plantada em fevereiro de 1979) alcançou,
passados 2 anos e meio, 2,20m de altu ra. O corte do broto
ponteiro determ inou o brotamento de 5 ramos laterais, cada
qual com mais de 1 metro. Esta espécie chega a produzir ár·
vores com 30 metros de altura, com folhas e formato semelhantes ao pau-balsa. É uma planta duradoura . Em Tefé existiam pelos menos 3 sapateiras com 80 a 100 anos. Devido ao
desinteresse, ignorância e ampliação das áreas urbanas, as sapateiras têm sido extirpadas. Restam, talvez, menos de 500 pés
selecionados na Amazônia. A falta de disseminação nessa vasta
área pode ser devida a uma domesticação recente .
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Fig. 3 · Matapi ou cucura (Pourouma cecropiaefolial. Apud Martius
1853'4 pr . 36.
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Sapota (Matisia cordata Mart., Bombacaceae)

A planta selvagem produz frutos medindo apenas 9 a 12cm
de comprimento por 3 a 5cm de diâmetro . As seleções feitas
pelos índios Tukúna, do alto Solimões, produziram árvores

Fig. 4 · Sapoti (Achras sapota). Apud Descourtilz 1827 4 pr . 259.

Sa poti, Sapotilha (Achras sapata L., Sapotaceae)

É conhecida em toda a calha do Amazonas. Começa a produ-

zir em 3 anos, mas as árvores alcançam grande porte (25 metros) 1 . Existem na Amazônia tanto a variedade "sphaerica"
(de frutos redondos) quanto a "depressa" (de frutos ovóides).
Em Silves, no Estado do Amazonas, encontramos um aglomerado de árvores com frutos grandes, contendo uma a três sementes - passíveis de serem consumidas cerca de 1O dias antes
que a variedade comum - o que permite seu transporte a mercados mais distantes (fig. 4).

comestível. A isso se poderia acrescentar: g) sementes peq uenas; h) parte comest ível não fi b rosa; i) p rodução a baixa altu·
ra; j) alto conteúdo de vitaminas B e C; k ) precocidade; 1) facilidade para ser descascado.
Vejamos os cuidados tomados pelos índios Desâna e os Tukú·
na para a seleção e plantio de sementes de pup11nha.

Pupunha (Bactris gasipaes HB K)
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É uma planta quase tão importante quanto a mandioca para
inúmeras tribos indígenas, a exemplo dos Yanomâmi, Mayongong, Tukâno, Desâna, Tukúna e várias outras. Só não assume a mesma importância por produzir durante apenas 3 a 4
meses ao ano, enquanto que a mandioca produz o ano todo.
Experimentos feitos no 1 NPA pelo Dr. David Arkcoll mostram
que uma adubação adequada amplia o período de produção
de frutos.

Vejamos algumas· informações devidas a Mora (comunicação
pessoal):
"O termo, em 1íngua quechua, significa 'o fruto-das aves'.
Tem n = 14 cromossomos. Há indicações de Bactris
gasipaes selvagem na Amazônia boliviana. A floração
dura 3 dias havendo cerca de 100 a 300 flores femininas
e 20.000 masculinas em cada cacho. É especialmente fecundada pelo besourinho curculionídeo Mystrops costarricensis no primeiro dia, pelo vento no segundo e pela gravidade no terceiro dia. Muitas plantas têm auto-esterilidade genética (quantitativa). Em um experimento,
uma árvore mostrou que 30% de seus frutos foram polinizados por outra situada a 30 metros. O fato de uma
delas ter espinhos e a outra não é regido por um gene
maior. Entretanto, se se considera o tamanho e número
de espinhos vê-se que é quantitativo".
Clement et alii (1978) deixam implícito que é necessário selecionar a pupunha tendo em vista: a) várias variedades (pois
os gostos diferem muito); b) estender a época de produção
para ter pupunha todos os meses do ano; c) alta produção
(cachos e tamanho); d) produzir 2 a 3 mudas por ano; e) sem
espinhos; f) alta taxa de vitamina A, de proteína e de óleo

1

Um espécime plantado em Ribeirão Preto 1-evou 15 anos para fru tificar.

Fig . 5 - Pupunha (Bactris gasipaes) descrita como Guilielma speciosa
por Martius 1823-1850 2 pr. 66.

Segundo informações de Luiz Gomes Lana, índio Desâna, na
seleção leva-se em conta os seguintes caracteres: 1) número de
cachos; 2) tamanho dos frutos; 3) devem ser eliminadas as
plantas que produzem frutos com manchas ou rachas pretas:
ele.s secretam uma resi na esc ura (parece breu), estragam-se e
cheiram mal.
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No momento do plantio, os Desâna tomam as seguintes providências: a) colocam o fruto numa vasilha d'água; b) aquecemna até mais ou menos 50ºC; c) ao atingir 5QOC retiram as sementes que queiram plantar; d) plantam; e) replantam no lugar definitivo quando o arbusto atinge um mínimo de 1 Ocm
e um máximo de 60cm de altura. As principais crendices associadas ao cultivo da pupunha entre os Desâna são: a) raspando-se a semente com um ralo, a planta não produzirá espinhos;
b) amarrando-se as folhas novas da parte de cima, a árvore crescerá pouco e produzirá cachos a baixa altura.
Entre os Tukúna são as seguintes as técnicas usadas na seleção
de plantas da pupunha: a) se se desejar palmeiras sem espinho
deve-se colher sementes sem espinho; b) se se puder optar entre plantas com 2, 3, 4 cachos e 10, 11, 16, deve-se escolher
as com maior número de cachos. Esta não é uma opção absoluta porque os Tukúna sabem que a pupunheira produz mais
ao alcançar 4 a 5 anos de idade. Assim sendo, se uma planta
de 12 cachos apresentar frutos melhores que uma de 16, escolhe-se a primeira; c) fruto grande é uma qualidade a ser levada em conta na seleção; d) plantas que produzem frutos que
caem do cacho não devem ser selecionadas para a sementeira;
e) plantas que tenham frutos com doença (apodrecem no cacho), tampouco são usadas para semente (fig. 5) .
O valor das fruteiras, na horticultura Kayapó, pode ser medida
pelo. fato de plantarem-nas junto às casas de moradia, nas roças
e nas tri 1has.
Depois da banana, o mamão é a segunda fruta em importância
na dieta desses índios. Reconhecem duas variedades: a amarela
e a vermelha. As mudinhas do mamoeiro são transplantadas
para as proximidades ou o meio do bananal ao atingirem 2 a
3 palmos de altura.
A castanha-do-pará é a terceira fruteira em importância para os
Kayapó, não só porque suas nozes se conservam por muito
tempo, como também porque são uma fonte de proteína e de
gordura. t consumida crua ou agregada ao beiju. A castanheira
é plantada especialmente na$ clareiras da floresta para assinalar comemorações familiares ou públicas. Nosso guia, o índio
Kayapó José Uté, mostrou várias castanheiras plantadas junto
à aldeia Gorotíre quando nasceu o seu primeiro filho; uma
outra havia sido plantada pelo chefe tribal quando do casamento de seu filho.
A castanha-sapucaia, apesar do seu dei icioso sabor, é menos
plantada devido à crença de que provoca a queda de cabelo de
quem abusa do sl:lu consumo. Nos "pomares" plantam beribá,
graviola e araticum.

O pequi é igualmente apreciado e não tem problemas de germinação. Plantam-no com a casca alegando que, se a retirassem,
a germinação seria baixa. O pequi é plantado em mini-roças
(bàkrêtí) que medem 6x30m, à margem das trilhas, especialmente em antigas capoeiras (íbd-tum) . Além do pequi encontram-se freqüentemente nessas rocinhas pés de jenipapo, goiaba, caju e ingá.
O jatobá (Hymenaea) é tão benquisto pelos Kayapó que dizem
ser a Via láctea um pé de jatobá que caiu e pegou fogo.
Algumas das fruteiras, cujo nome científico desconhecemos,
merecem menção : kudjárádjô é uma verdadeira cerejeira tropical parecida com a européia no gosto, no tamanho e na cor;
o pídjorêrekre é outra fruta excelente, talvez um Díospyrus
comestível.
Dentre as palmeiras vimos plantações de açaí e, próximo às
casas, alguns pés de tucumã e bacaba (Oenocarpus dístíchus
Mart.). Observamos sinais de proteção a várias fruteiras tais
como: babaçu, inajá, cajá, taperebá, uxi, cajui (Anacardíum
pumílum), marmelo (2 espécies de Rubiaceae).
Fazem sal das cinzas do inajá. Do babaçu comem a castanha
seca, o leite e o palmito. Não foi possível apurar se consomem
o amido do babaçu. Do tucumã utilizam, além do fruto, o
espinho para retirar bicho-do-pé e para furar as orelhas e os
lábios das crianças de colo.
'

As fruteiras exóticas mais apreciadas são: manga (plantada em
todos os lugares), citrus, abacate (3 a 4 pés apenas), jaca (dois
pés) e melancia, que comem com farinha .
Finalmente, os Kayapó plantam muitas fruteiras para atrair
a caça a lugares próximos à aldeia: entre 3 a 8km. As mais
comuns são o pequi, o ingá, a goiaba-de-anta (Bellucía sp.) e
espécies somente identificadas em sua 1íngua: ráb-tíre, moneídjá, anotí-kyrê, kudjárádjô, pídjorêrekre.

Estas breves descrições de frutas da Amazônia, ~omesticadas
pelos índios-às quais devem agregar-se o cubiu (Pahlen 1978),
caju, cupuaçu, ituá, parinari, etc. - indicam a grande necessidade de se desenvolver em vários lugares, uma fruticultura de
primeira classe com prioridade em: coleta de material entre os
índios, seleção e testes de variedades em múltiplas localidades,
cruzamentos e biologia (veja-se mais dados em E. Pahlen 1978;
Cavalcante 1977; Le Cointe 1947) e uma seleção de fruteiras
cultivadas p~los índios Kayapó, do sul do Pará, na tabela 1 do
artigo de Darrel A. Posey (Remanejo de capoeiras, etc.), neste
volume.

PLANTAS REPRODUZIDAS PELO M~TODO ASSEXUAL

A metodologia assexual utilizada pelos índios para a reprodução das plantas varia muito. No abacaxi utiliza-se a corca ou
os brotos laterais; no ariá empregam os rizomas; na batata-doce,
as batatas e as ramas; na mandioca e no cupá, pedaços de maniva; no cará e no feijão-macuco, pedaços do bulbo (da batata).
Para novas variedades, porém, usam a semente, mesmo no caso
do abacaxi.
Abacaxi (Ananas comosus L. Merril, Bromeliaceae)
O fruto múltiplo (sorose) dessa espécie, em estado selvagem,
mede 12cm de comprimento, pesa 100 a 200 gramas e suas
folhas têm espinhos. Entre as tribos visitadas da Amazônia
encontrei uma variação enorme de abacaxis cultivados: com ou
sem espinho; a parte comestível apresentando colorido amarelo-gema, amarelo-claro, branco; com coroa, sem coroa;2 de
sabor que oscila entre muito ácido até muito doce; com muita
e pouca bromelina; de 800 gramas até 15 ou mais quilos3 . Os
Desâna cultivam duas variedades de abacaxi: abacaxi de arara
e abacaxi de piraíba (este sem espinho). Preparam-no com molho de tucupi. Os Paumarí também conhecem duas variedades
(Prance & Kerr 1976).

troncos grandes (3,50m de altura) decepados aos 50 a 60cm de
altura (fig. 6). Em 80% dos casos são plantadas duas variedades
distintas por cova. Por exemplo: banana-maçã com banana-nanica; comprida com branquinha; roxa com amarela; comprida
com banana-sapo.
Fizemos um experimento importante na roça do casal que
estava plantando bananeiras por ocasião da pesquisa. Pedimos
que trouxesse um pouco da raspa do cipó kangorá kanê (Tanaercium nocturnum - Bignoniaceae) usado para matar abelhas-africanas (toda a colônia de abelhas morreu em 3 a 5 minutos) a fim de retirar o mel. Pusemos a raspa num saco plástico de um litro junto com a formiga saúva (Atta sp.) que morreu em 56 segundos. Colocamos no mesmo saco uma lagarta
grande de Lepidóptera que levou 116 segundos para morrer.
O restante da farpa foi enfiada no formigueiro que não causou
mais problema enquanto ali estivemos.

Entre os Kayapó observei uma só variedade de aproximadamente 2 a 2,5kg de peso. Depois de retirado o fruto, aguardarT)
algumas semanas para o desenvolvimento das mudas.
Bananeiras
A bananeira e o mamoeiro ocupam um lugar intermediário
- inclusive quanto ao local de plantio - entre as fruteiras
típicas e os alimentos comuns de cada dia dos Kayapó. Quase
todos os seus pomares contam uma, duas e, num caso, 12 variedades de bananeiras plantadas. Parker et alii (1983) afirmam
que as touceiras dessa planta produzem até 15 anos nas suas
roças Kayapó. As mudas de bananeiras são obtidas, preferencialmente, em roças de um ano, em franca produção. Selecionam, entretanto, as que dão frutas perfeitas. Por exemplo,
não utilizam muda de bananeira-maçã empedrada.
Os procedimentos de plantio podem ser assim resumidos:
preparado o terreno de uma roça nova, retiram da roça do ano
anterior dois tipos de muda: a) de 1,20m sem podar; b) de
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2

Esta variedade é comum em Manaus, mas tem pouco valor comercial
porque a falta da coroa torna a fruta vulnerável à broca que penetra
pelo tope.
3

No aeroporto do Rio Branco foi-me mostrado um abacaxi pesando
21 kg, procedente de Tarauacá, Território do Acre .

Fig. 6 - Banana (Musa paradisíaca) . Apud Descourtilz 1829 7 pr. 477 ..
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Dos 14 cultivares de banana, plantados pelos Kayapó, ·fo_ram
levadas mudas de 5 para experimentos na Escola Agrotécnica
de São Luiz do Maranhão. Essas variedades são identificadas
pelos nomes: maçã, branquinha, comprida, ringideira (ou chi·
fre) e najá. E as outras 9 pelos de roxa, amarela, Bahia, comprida, sapo, São Tomé, anôa, najazinha e prata.

melhora a germinação e aumenta a produção. Como se sabe, é
técnica moderna submeter as batatas-doces a 48°C de calor
durante 45 a 60 minutos, a fim de destruir os vírus que porventura tenham e obter ramas isentas de vírus. Algumas horticultoras forram a cova com folhas de um arbusto (diwy-kanê) alegando que isso evita pragas nas folhas e aumenta a produção.

As bananeiras são as plantas mais importantes a permanecer
nas roças mais antigas (ibê-tum) dos Kayapó. São também
mantidas nos campos comunitários dos chefes (mebenedjwyra
fio puru), de cerca de 25ha, onde são testadas novas variedades
de plantas adquiridas dos brancos.

O plantio se dá entre meados de setembro e meados de outubro de cada ano. Quatro a seis meses depois, ao arrancarem as
batatas, enterram, no mesmo lugar, as ramas. A batata-doce é
assada (ken kugá) em cima de pedras aquecidas ou em forno
subterrâneo (ki), envolta em folha de bananeira-brava. Atualmente é também cozida (sem tirar a casca) em panelas de barro
ou de alumínio. Sete dos 22 cultivares foram plantados na Escola Agrotécnica do Maranhão.

Ofereço, a seguir, breves informações relativas às plantas de
maior peso na dieta alimentar de alguns dos grupos indígenas
estudados, especialmente dos índios Kayapó.
Batata-doce (lpomoea batatas)

Mandioca e macaxeira (Manihot esculenta Crantz)

O alimento básico dos grupos Kayapó e Timbíra é a batatadoce (Galvão 1983). Em anos recentes, a mandioca assumiu
importância maior devido à destinação da farinha ao comércio
externo.

Em 1983, na aldeia Gorotíre dos Kayapó, o plantio de mandioca e macaxeira foi feito no final de setembro (após as primeiras chuvas) e durante todo o mês de outubro. Em covas de
50cm de diâmetro são colocadas duas manivas, cada qual de
25 a 35cm de altura, cruzadas uma sobre a outra (o-jaben-okapêrê-ká) ou dispostas paralelamente uma à outra (o-jaben·
kôt-kudji) com os brotos em posição oposta. Quando o plantio se processa após outras culturas, escolhem-se lugares em que
estas ainda não germinaram e locais eqüidistantes de outros
cultivares (tu-i-pôk). As macaxeiras exigem maior irrigação,
sendo plantadas, por isso, nas partes mais baixas da roça. Caso
arranquem uma macaxeira ainda pequena, replantam-na cuidadosamente no mesmo local. Da mandioca retiram os tubérculos e replantam a muda toda na mesma cova (Kerr & Posey
1984).

Encontrei, algumas vezes, nas roças Kayapó, plantas com mais
de um ano - e até mais de quatro - apresentando algumas
flores. Esta circunstância e mutações somáticas explicam o
aparecimento de novas variedades. Atualmente elas se elevam
a um total de 22, sendo que um dos cultivares, a "batata-depurga", é provavelmente a lpomoea altíssima e não a 1. batatas.
Algumas mulheres Kayapó - que se ocupam de 80% das tare·
fas agrícolas - lançam mão dos seguintes indícios para marcar
a época do plantio: 1) as primeiras chuvas de setembro ou
quando o pássaro krãnhoetí e a cigarra (kokot) começam a
cantar (indício de que vem chuva); 2) quando floresce uma leguminosa (Noibôro-fiobáre = Natairea cf. macrocarpa (Benth)
Ducke). Todavia, várias agricultoras baseiam-se simplesmente
nas primeiras chuvas.
O desenvolvimento perfeito da batata-doce sinaliza a época de
plantio do milho; este, ao atingir dois palmos, indica o tempo
de plantar cará, mandioca, macaxeira e ariá. A germinaçãq da
batata-doce assinala também o plantio das bananeiras.
Os seguintes procedimentos no plantio da batata-doce merecem ser descritos: abre-se uma cova de 50 a 60cm de diâmetro
por 25 a 40cm de profundidade, colocando nela 4 a 6 tubér·
culos. A cova é coberta com 9 a 15cm de terra e a seguir é~
posto fogo na roça. Os Kayapó afirmam que o calor do fogo

Entre os Kayapó, a mandioca é usada principalmente para fazer beijus. A farinha é introdução recente, mas cada vez mais
presente na atual culinária desses índios.
Nas roças das tribos visitadas encontrei, em ordem decrescente,
o seguinte número de cultivares de mandioca e macaxeira :
40 entre os Desâna, 21 entre os Kayapó da aldeia Gorotíre,
17 entre os Yamamadí, 14 entre os Palikúr, 14 entre os
Galibí, 14 numa aldeia Tukúna, 12 entre os Paumarí. Em
apêndice (tabela 1) estão listados os nomes em Desâna de 23
dos 40 cultivares de mandioca, com as respectivas características, segundo informações obtidas com o índio Luiz Gomes
La na.

TABELA 1 - Mandioca (Manihot esculenta Crantz): cultivares encontrados entre os Desâna e sua descrição sumária.

Português ou Língua-Geral

A.

8.

e.

Mandiocas amarelas:
01. mandioca-preta
02. mandioca de macaco
'
03. samauma
04. ovo de tartaruga
05. mandioca de gato
06. mandioca de tucunaré
07. mandioca de flores
08. mandioca de pacu
09. mand ioca de cucura
1 o. mandioca de mutiti
11. mandioca de paca
12. mandioca de milho
13.
14. mandioca abiu
15. mandioca ovo de pacu
16. mandioca de abacaxi
Mand iocas brancas:
01. mandioca de conori (fruti nha do mato)
02. mandioca da fruta-do-conori
03. mandioca de bacaba
04. mandioca gato-branco
05. mandioca de rã
06. mandioca rainha de mandivara
07. mandioca de tucunaré branco
08. mandioca da folha de banana
09. mandioca de mandivara
1o. mandioca de abacate
11. mandioca baixota
12. mandioca caba
13. mandioca tatu
14. mandioca beiju pequeno
15. mandioca papagaio
16. mandioca de calango
17. mandioca de ingá
18. mandioca estrume de abelha
19. mandioca não-tem-pai
20.
21 .
22.
23. mandioca dos Makú

Desâna

Descrição

nfirin-dk
gaki-dk
poá-dk
peiudierí-dk
piissana-dk
bu-dk
goli-dk
uhu-dk
eguf-dk
né-dk
semé-dk
hodka-dk
duabê-dk
caalé-dk
ohodire-dk
serã-dk

2, fv, m, p, AP
5, fv, m, t
6, fv, a, t
5, fr, a, p, AP
4, fv, a, p
6, fr, pe, a, t
3, fr, m, t, AP
6,fr,m,p
5, tv, pe, a, t, AP
2, fv, m, t
6,fv,a,p
3, fv, a, t, AP
6 , fv, a, t
3, fv, m, t, AP
6, fv, b, p
1, fv, m, t, AP

uassôp-dk
uassôp-seri-d k
nhumú-dk
pissana-dk boréri
omá-dk
mengã dialã-dk
boo-dk-boréri
ohopôli-dk
mengã-dk
uriu-dk
(veio de Manaus)
uti-dk
pamó-dk
alu-polã-dk
wékó-dk
alãnha-dk
merê'-dk
momé guêla-dêkê
pahque-maril f-dk

a, p, AP
a, t
m, p, AP
a,p
m, t, AP
a, AP
fb, a
b, AP
m, t
a, P
b, p, AP

vara-dk
coló-dk
pali-dk
churimã-dk

a, p, AP
a, p , AP
m, t
a, p, AP
m, p, AP
m, p, AP
m, t, AP
p
a
fv, p

Macaxeira - só uma variedade, branca.
continua
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continuação
TOTAL: 40 cultivares
Legenda :
a = alta; m = altura média; b = baixa.
1 a 6 - indicam a cor da raiz da mandioca em tonalidades de amarelo, desde o amarelo forte quase gema, até o amarelo creme .
1 - fortemente amarelo , meio gema de ovo; 2 - amarelo bem forte ; 3 - amarelo forte; 4 - amarelo; 5 - amarelado; 6 - creme.
AP = alta produção
fb = folha vermelha e flor branca
fr = folha e flor vermelha
168

= folha verde e flor creme
pe = pecíolo escuro, quase preto
p = precoce (ao redor de 6 meses)
fv

t = tardia (1 ano ou mais)
Dêkê ou dk = mandioca na 1 íngua Desâna

Cará (Dioscorea sp.)
Os Kayapó conseguiram selecionar um grande número de tuberosas. Do cará conservam 21 cultivares, 1O dos quais foram
levados, em outubro de 1983, para plantio na Escola Agrotécnica do Maranhão. O cará é, ao lado da batata-doce, a planta
mais comumente cultivada nas margens das grandes trilhas
(pry kôt) que unem as aldeias.
Uma observação digna de nota em relação· ao cará é a seguinte:
alguns cultivadores forram a cova aberta para depositar o bulbo com pedaços de formigueiros (Azteca sp.) ou de termiteiros aéreos; colocam outro tanto em cima do bulbo e fecham a
cova com terra. Plantam sempre duas variedades por cova,
obtendo grande produção. Este método promove, efetivamente, uma constante competição com a correspondente seleção
dos melhores cultivares (fig. 7).
Maranthaceae
Várias tribos amazôn icas se alimentam de algumas espécies d e
Maranthaceae, dentre as qua is o dei icioso ariá (Ca/athea
allouia) que é a mais comum. Experiên cias feitas por Bueno
( 1980) mostraram que essa espécie é um bom controle de
nematóides.

Fig . 7 - Cará (Dioscorea a/ata). Apud Descourtilz 1829 7 pr. 537.

Os Kayapó reconhecem as seguintes "espécies": yrá-noipôk( 1),
kyrá-kutytch (1), kurá( 1), kêi-kumrentch (a "verdadeira") (2),
kê-nokamroti(2) (fig. 8). As três primeiras, assinaladas com
( 1 ), produzem um bulbo de reserva na raiz e, possivelmente,
são do gênero Calathea; as duas últimas, assinaladas com (2)
- uma das quais, a kêi-kumrentch, é a araruta - brotam da

Cupá (Cissus gongylodes Burch, ex-Baker)
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O cupá é um cipó da família Vitaceae que deve ter sido domesticado há no máximo 1.000 anos, uma vez que é conhecido
por muito poucas tribos (Kayapó, Xerente e Timb_íra). Nimuendaju ( 1946), primeiro antropólogo a descrevê-lo entre os
Timbíra, bem como Arnaud (1976), acreditam que se trata de
uma planta tradicional dos grupos Jê.setentrionais. A variedade
selvagem alcança no máximo 1 cm de diâmetro
enquanto que a
,
melhorada pelos índios chega a ter Sem. E uma verdadeira
mandioca arbórea, plantada igualmente por meio de manivas
(Kerr et alii 1978). Os Kayapó cultivam três variedades: o cupá
branco (cupá jaca) que é o mais grosso (fig. 9), o amarelo (kupá ngrâ fiicá) e o de casca vermelha (kupá kamrek). Enterram
a maniva verticalmente numa extensão de 20cm, deixando
outro tanto para fora, geralmente encostado numa árvore.
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Fig. 8 - Ariá (Marantha /utea). Apud Jacquin 1781-1793 2 pr. 201.

batata, indicando uma seleção completamente diferente na
história de sua domesticacão.
'
As Maranthaceae são intensamente plantadas, tanto nas roças
como nas margens das grandes trilhas e nas clareiras abertas
na mata pela queda espontânea de árvores. As indicadas com o
número 1 são assadas, amassadas e consumida_s com farinha; as
demais são consumidas puras depois de assadas no forno subterrâneo. Toda a coleção foi plantada na horta da Escola Agrotécnica de São Luiz do Maranhão.
A importância do ariá pode ser aquilatada pelas informações
oferecidas por Martin & Cabanillas ( 1976) quanto ao seu elev~ 
do conteúdo de proteína e de amido (respectivamente, 6,6% e
13%) em peso seco. Os autores informam que a proteína é rica
em metionina e ácido glutâmico e deficiente em cistina.

Fig. 9 - Cupá (Cissus gongylodes) . Foto Kerr 1983.
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Consomem-no assado ou cozido, mas somente os velhos,· porque os jovens crêem que ficariam com a pele enrugada como a
casca do cupá. Esta compreende 35% do tubérculo que tem
gosto de macaxeira. A umidade do âmago (parte comestível)
é de 73% a 77%. Contém 1,2%de proteína, 18% de carbohidratos e 1% de gordura.

fe ito de folhas de pelo menos cinco espécies: de fumo, de
amendoim, gengibre (mádn-tu), guando e de · casca de uma
planta da família das Canaceae, denominada por eles jôkure.
Para melhorar o odor misturam ao tabaco sementes de cumaru socadas.

Cupá significa matar, em 1íngua Kayapó. Os índios af irmam
que o cupá mata as árvores sobre as quais sobe, uma vez que
produz uma folhagem espessa que as cobre por inteiro. Ao
derrubarem uma roça deixam alguns pés junto aos quais plantam o cupá.

CONCLUSÕES

OUTRAS PLANTAS CULTIVADAS

Amendoim (Arachis hypogaea L.)
Os Kayapó, da aldeia Gorotíre, cultivam duas variedades de
amendoim: o vermelho (kayre-y kamrek), de reduzido tamanho, e o rajado de branco (kayrey jaká), de maiores dimensões. Colhido e mantido seco é consumido cru quando terminam os estoques de castanha-do-pará. Ou então comem-no
assado e misturado à massa de beiju.
As sementes de amendoim são guardadas dentro de casa sobre
o fogão para. evitar broca de insetos. Reservas de sementes
(banco de germoplasma) são deixadas nas roças velhas. Suas
folhas são também usadas como fumo. Uma espécie de Arachis
selvagem, existente no campo, tem emprego medicinal.
Os Kayapó plantam uma espécie de feijão recentemente introduzido pelos brancos ( Vigna unguiculata), três cultivares de
fava (Phaseolus lunatus) e diversos temperos, especialmente
da família Zinziberaceae (mádn-tu = gengibre} e outro não
identificado - (pitudjá) além da pimenta cumari . Possuem seis
variedades de urucu (Bíxa orellana) e uma de algodão. Os temperos, alguns pés de algodão e de urucu, são plantados no pomar junto às casas. As favas começam a produzir 60 dias após
o plantio; não são muito grandes mas ramificam à vontade, o
que pode ser uma vantagem.
Encontrei plantada ao longo das trilhas uma espécie de taioba
(Xanthosoma sp.) da família Araceae que, segundo me infor·
maram, existe na natureza. Sua batata é assada e a folha picada
sobre o peixe antes deste ser assado.
É uma das poucas folhas consumidas. O arroz foi introduzido

em 1964 pela FUNAI e vai ganhando mais adeptos a cada ano.
Plantam também fumo que é menos tóxico que o dos brancos.
Isto porque além de ser fumado através de um pito longo, é

As impressionantes seleções feitas pelos índios em plantas tuberosas, cereais, fruteiras e outras tiveram, como conseqüência
genética, a produção de dezenas de espécies domesticadas e
centenas de cultivares. Esses conhecimentos resultaram do
acúmulo milenar de experimentos e crenças.
Nas dezenas de aldeias que visitei, jamais vi índios desnutridos.
Sem embargo, na medida em que os grupos tribais entram em
contato com a sociedade nacional diminui, às vezes de maneira
dramática, a diversidade e a qualidade de seus alimentos. Isto
se dá não apenas devido à redução drástica do território tribal,
senão também porque os conhecimentos agronômicos, botânicos e zoológicos deixam de ser transmitidos das gerações
mais velhas às mais novas. Os agentes da "civilização" ao des·
truírem os mitos e crenças religiosas indígenas, afetam também
aquelas vinculadas ao remanejo da natureza, uma vez que am~
bas se entrosam indissoluvelmente.
Por tudo isto, é tarefa da maior importância para os institutos
devotados ao estudo da Ecologia, Botânica, Zoologia, Agronomia e Medicina na Amazônia - tais como o Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia, o Museu Goeldi, as universidades
regionais - e ainda, para os órgãos de assistência governamental e missionária,reconhecer nas tribos indígenas remanescen·
tes na Biata o domínio de um saber etnobiológico excepcional,
que não podemos dar-nos o luxo de perder, sob pena de frau·
darmos o futuro dessa imensa região.
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