
ossos Frutos 

Nossos Frutos - Me Pajõ a'xu apresenta 
algumas das árvores frutíferas dos cerrados do 
sul do Maranhão e norte do Tocantins, habitat 
dos povos Timbira. Conhecedores seculares 
deste ecossistema, alunos e professores 
indígenas selecionaram, segundo sua 
importância e uso, as 26 espécies aqui 
apresentadas, reunindo algumas informações 
e desenhos sobre elas. A este conjunto foram 
acrescidas informações diversas e sucintas, em 
linguagem acessível, a respeito dessas frutas e 
as ilustrações a bico de pena de Carl Friedrich 
von Martius. 

Nossos Frutos- Me Pajõ a'xu é um livro 
didático e de consulta para ser usado nas 
escolas das aldeias, mas também destina-se a 
todo aquele que se interessa pelo cerrado. 
Divulgar a sua riqueza e o conhecimento 
acumulado dos povos que nele habitam é 
uma das formas de continuar a lutar para a 
sua preservação. 

"Ajude a manter o Cerrado em pé" 
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Paulo Thugran 

Todo mundo canta a sua terra 

Eu também vou cantar a minha 

Modéstia à parte, seu moço 

Minha terra é uma belezinha 

Minha terra tem beleza 

Que em versos não sei dizer 

Mesmo porque não tem graça 

Só se vendo pode crer 



E fruta lá tem jussara, abricó 

e buriti, tem tanja, mangaba e manga 

E a gostosa sapoti, 

e o caboclo da maioba vendendo bacuri 

Tinha tanta coisa pra falar 

Quando estava fazendo esse baião 

Que quase me esqueço de dizer 

Que essa terra tão linda é o sertão 

João do Vale 

(adaptado do original) 

Guime Krahô 



Apresentação 

Este livro vem sendo elaborado há muito e muito tempo. Primeiro, quando 

na década de 1990, foi feito um levantamento das árvores nativas pela professora 

Neuza Vieira junto às escolas das aldeias com a participação dos professores 

Timbira. Este levantamento foi usado para a elaboração do caderno de exercícios 

Nossos frutos - Aprendendo Português, que vem sendo utilizado até hoje, 

ainda que xerocopiado, nas escolas das aldeias. Também foi aproveitado para 

a elaboração do livro Estudando os Cerrados, voltado para o terceiro ciclo da 

Escola Timbira, e que já está em sua segunda edição. 

10 A idéia era fazer dos Nossos Frutos- ME PAJÕ A'XU um livro bonito e 

colorido que mostrasse a riqueza do Cerrado e o conhecimento que vocês, povos 

Timbira, têm da flora desse ambiente. 

Finalmente, depois de muito tempo, tivemos condições de levar adiante 

o projeto desse livro. Pudemos contar, durante a realização da Escola Timbira no 

·Centro de Ensino e Pesquisa Timbira Penxwyj Hempejxà, com a participação 

dos professores e alunos Timbira. Os alunos orientados pela professora Andréia 

Bavaresco realizaram pesquisas durante três cursos e em atividades nas 

aldeias. Os jovens Timbira escolheram, classificaram, descreveram e ilustraram 

as principais frutas do Cerrado aproveitadas e utilizadas pelos povos Timbira. O 

conhecimento aqui depositado é tão rico como a flora dos cerrados e deve ser 

aproveitado da mesma maneira, com cuidado e reconhecimento. 

Pudemos contar também com o trabalho da Comissão de Professores 

Timbira que conseguiu, depois de muitas oficinas e discussões, chegar a um 



acordo, com a orientação da professora Flávia de Castro Alves, em relação a uma 

proposta uniformizada para a grafia Timbira. Assim este livro é o primeiro livro 

utilizando a nova grafia e deverá provocar muita discussão nas aldeias. Por isso a 

Comissão de Professores Timbira escreve a carta que vocês podem ler na página 

seguinte. 

E finalmente, de posse de todo esse material, conseguimos o apoio do 

Ministério da Educação para a impressão deste livro. 

Ainda assim faltava alguma coisa a mais para justificar o livro e o professor 

Hilton Nascimento pesquisou em diversas publicações e na internet por outras 11 

informações que pudessem complementar a pesquisa dos alunos e professores 

Timbira sobre os frutos do Cerrado. São as informações dos kupe e vocês 

poderão compará-las. E, sem dúvida, vão perceber que vocês sabem muito mais 

do que escreveram no livro. Aí, vocês devem anotar em seus cadernos as suas 

observações e seus professores poderão aproveitá-las para a próxima edição do 

livro. 

Nossos Frutos - Me Pajõ a'xu é um livro de consulta. Não tem uma 

ordem para ser lido. Cada um de vocês pode ler sobre o fruto que quiser, na hora 

que quiser. 

Aproveitem a leitura. 

Maria Elisa Ladeira 

Wàpàr 



Guime Krahô 



Carta aberta aos professores 

Penxwyj Hempejxà, 

Hypy mêjkwy, amcro etany wa mêjpe e'ky'hõc to me ehempej cateje 

te cõprõn nê me ajpên my me êcakõc, mê pa'te ajpên par catêjê te e'hõc eta 

kõt ajpên par nê, ajpên kõt to e'hõc xy'ny. 

Mym etaje pê cõprõ he, Pynhê, Tep-hot, Hõjawen, Cõjam, Pekên, 

Krj'hy, Pehõc, Jahet, Coxet, Kên me, me cõte São Paulo kym cõprõn 1995 

ny. Mê pa'te ajpên kõt to'hõc xy'ny. Pe wa mê ete eta kym e'hõc eta to mê 

hanê, nê mê to pyxet nê e'kõt mê ajpên kympa pej to hanê. 13 

Nê waha me amy e'ky'hõc eta pê camê hõmpõ nê me cahyt ke empej 

cõmê ta'ny ajpên kympa pej. Kê ê'hõc ajpên py..yc. Nê wyr cõmê pa'cakõc to 

antõw. Nê ha me a'pynre ny me pa'cakõc to me pa'cakõc. 

Nê mym mê ête me pa'cakõc ny ê'hõc to{± 350 me pa'cakõcxy) kõt 

me ate hõmpõn xy'ny. Wa camy ete me to e'hõc cape xy'ny. 

Etaje te my to e'hõc eta jepej. 

Comissão de Professores Timbira 
Ambrózio Melquides Kaurê Canela, Anelivaldo Melquiade Pirrôk, Ari Karompey Canela, Benedito 

Roiakà Canela , Boaventura Xwa-xwa Belizário, Carlos Tep-krut Fernandes Apinajé, Célio Guará Gavião, 

Célio Põhyhcryhj Gavião, Cornélio Piapite Canela, Creuza Prumkwyj Krahô, Diana Dias Apinajé, Dioclé 

Pocké Krahô, Dórcio Hõh'hêh Krikati , Edmar, Gregório Hühtê Krahô, lltan lhpry.re Krahô, lramar lhhôjawên 

Krahô, Joel Martins Kenkampen Gavião, Jonas Pynheh Polino Sansão, Maria Barros Hyau'cri Gavião, Mário 

Bandeira Gavião, Neide de Souza Fernandes Apinajé, Otamir Kaxêt Krahô, Paulo Jytcatu Belizário Gavião, 

Pedro Cohtetet Gavião, Pedro Viana Gavião, Rubens Txukô Krahô, Sabino Koiame Krahô. 



A importância das frutas para os mêhi 

Os povos Timbira vivem no Cerrado e dependem dele para sobreviver. 

Mais que isso, o Cerrado guarda a marca da presença dos povos indígenas e 

do seu modo próprio de ocupação e de usufruto desse ambiente. As frutas 

servem para o consumo e preparo de muitos alimentos tradicionais, como 

a sebereba de juçara, o mingau de macaúba ou o leite da bacaba. Servem 

também para fazer remédios, para ser usada em resguardos, para pintar o 

corpo, para forta lecer os caçadores e corredores, e para alimentar a caça. 

Os mêhi utilizam as plantas do Cerrado de muitas formas diferentes e este 

14 conhecimento é transmitido oralmente, por meio dos cantos e histórias, e 

são motivos de muitos amjekin. 

As frutas participam de toda a vida dos mêhi e representam vida e 

fartura. Todos na aldeia são coletores, mas as mulheres e crianças coletam 

com mais freqüência. Possuem técnicas de extrativismo desenvolvidas através 

de séculos, respeitando o tempo das flores e das frutas e o alimento das caças. 

Neste livro, os alunos da Escola Timbira e do Projeto Mentwojê escreveram 

sobre a importância das frutas do Cerrado na vida de suas aldeias e de seu 

povo. 



As primeiras informações que os 
kupe tiveram dos nossos frutos 

Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, junto com o 

navegador chamado Pedro Álvares Cabral, somente alguns poucos kupe 

sabiam ler e escrever. Nessa época não existiam máquinas fotográficas, 

mas havia a profissão de escrivão, aquele que sabia escrever e contar o que 

acontecia em um lugar. Por isso o rei de Portugal mandou um escrivão junto 

com Pedro Álvares Cabral, chamado Pero Vaz de Caminha, para escrever para 

ele sobre tudo o que encontrassem e vissem na viagem. 

Pero Vaz de Caminha fez a primeira carta contando como era essa 

terra que eles tinham encontrado. Essa terra, depois de muito tempo, iria 15 

se chamar Brasil e virar o país que conhecemos hoje. Essa carta, escrita há 

mais de 500 anos no dia 1 de maio de 1500, em Porto Seguro na Bahia, é um 

documento muito importante, porque é a primeira informação que temos da 

chegada dos kupe no Brasil. Este documento é conhecido como a "Carta de 

Pero Vaz de Caminha". 

Pero Vaz de Caminha ficou muito impressionado com os povos 

indígenas que encontrou. Ele também escreveu muito sobre os animais da 

nova terra, principalmente sobre o colorido dos papagaios, que os kupe não 

conheciam. Em vários trechos desta carta ele conta sobre as árvores, fala da 

tintura preta e vermelha que ele não sabia que eram feitas com os frutos do 

jenipapo e as sementes do urucum, e comenta sobre os frutos e raízes com os 

quais esses povos se alimentavam. 



Leiam o que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre a palmeira juçara: 

"Andamos por aí vendo o ribeiro, o qual é de muita água e muito boa. 

Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas; e muito bons palmitos. 

Colhemos e comemos muitos deles. 

Há lá muitas palmeiras, de que colhemos muitos e bons palmitos". 

E sobre o jenipapo: 

"Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que 

parece uma fita preta da largura de dois dedos. 

Andavam todos tão bem dispostos e tão bem feitos e galantes com 

suas pinturas que agradavam. 

16 E andavam lá outros, quartejados de cores, a saber metade deles da sua 

própria cor, e metade de tintura preta, um tanto azulada ( ... ) E uma daquelas 

moças era toda tingida de baixo a cima, daquela tintura. 

Entre eles andava uma, com uma coxa, do joelho até o quadril e a 

nádega, toda tingida daquela tintura preta; e todo o resto da sua cor natural. 

Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos 

dos pés ( ... )" 

E sobre o urucum: 

"Alguns traziam uns ouriços verdes, de árvores, que na cor queriam 

parecer de castanheiras, embora fossem muito mais pequenos. E estavam 

cheios de uns grãos vermelhos, pequeninos que, esmagando-se entre os dedos, 

se desfaziam na tinta muito vermelha de que andavam tingidos. E quanto 

mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam". 



"Estava tinto de tintura vermelha pelos peitos e costas e pelos quadris, 

coxas e pernas até baixo, mas os vazios com a barriga e estômago eram de 

sua própria cor. E a tintura era tão vermelha que a água lha não comia nem 

desfazia. Antes, quando saía da água, era mais vermelho". 

Finaliza impressionado como os índios podiam ser mais fortes e bonitos 

do que os europeus comendo só desses frutos: 

( ... ) não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas 

sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com isto andam 

tais e tão rijos e tão nédios que o não somos nós tanto, com quanto trigo e 

legumes comemos. 

17 



O sistema kupe de classificação das plantas e animais 

O sistema kupe de classificação de todos os seres vivos é chamado de 

taxonomia. A taxonomia leva em conta a relação entre as espécies. Por seres 

vivos, os kupe consideram os animais, incluindo os humanos e as plantas. 

Através da taxonomia, todas as espécies possuem um nome científico. 

Esse sistema de nomes científicos foi desenvolvido por um kupe suíço chamado 

Carolus Linnaeus lá pelos anos de 1700. 

Esse nome científico é um nome igual que todos os pesquisadores 

do mundo dão para todos os animais e plantas que eles conhecem. Assim, 

18 pesquisadores de lugares muito distantes dão os mesmos nomes para as 

mesmas espécies sem se confundirem, independentemente da língua que eles 

falam. Por exemplo, um pesquisador brasileiro e um pesquisador japonês dão 

o mesmo nome cientifico para o pequi. Os nomes em português das plantas 

e dos animais mudam muito de lugar para lugar o que causa muita confusão, 

mas o nome científico não muda, ele é sempre o mesmo em qualquer lugar 

do mundo. 

O nome científico é sempre feito com dois nomes, por exemplo, um 

dos tipos de pequi se chama Caryocar brasiliense. O primeiro nome é chamado 

gênero e o segundo espécie. O gênero é sempre escrito com a primeira letra 

maiúscula, já a espécie não. Tanto o gênero como as espécies são sempre 

escritos com uma letra diferente, normalmente itálico ou sublinhado. Para 

os kupe existem duas espécies de pequi: o Caryocar brasiliense e o Caryocar 

glabrum. Como você pode ver, todos os dois são do mesmo gênero Caryocar, 



ou seja, são todos pequis. Mas a espécie (o tipo) é diferente. Um deles é o 

brasiliense e o outro é o glabrum. 

Assim os kupe colocam as espécies parecidas no mesmo gênero. Por 

exemplo, todos os pequis são classificados dentro do gênero Caryocar. 

Gêneros parecidos são classificados na mesma família, no caso do 

pequi na família Caryocaraceae. 

As famílias parecidas são classificadas na mesma ordem. 

As ordens parecidas são agrupadas numa mesma classe. 

As classes parecidas são classificadas no mesmo filo. 

E os filos parecidos são agrupados no mesmo re ino, assim todas as 

plantas pertencem ao reino vegetal (Piantae). 

Veja a classificação do pequi: 

Reino: Plantae 

Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Malpighiales 

Família: Caryocaraceae 

Gênero: Caryocar 

Espécie: brasiliense Elias Krixá Apinajé 

Normalmente o botânico kupe vai fazer referência somente ao gênero 

e espécie de uma planta. Por exemplo, a referência a esta espécie de pequi 

seria Caryocar brasiliense. 

19 



A Botânica e os botânicos 

Botânica é o nome que os kupe dão para o estudo das plantas. Os 

kupe pesquisadores que fazem esse estudo são chamados de botânicos. 

Carl Friedrich Philipp von Martius, por exemplo, era um botânico 

que vivia no país chamado Alemanha e que veio ao Brasil em 15 de julho de 

1817 estudar as plantas daqui, ficando três anos e percorrendo quase todo o 

Brasil. 

Na época em que Martius veio ao Brasil, quase 200 anos atrás, foi a época 

em que os kupe começaram chegar e ocupar o território dos povos Timbira. 

20 Nessa época os botânicos eram chamados de naturalistas. Como ainda não se 

tinha máquina fotográfica, os botânicos ou naturalistas desenhavam todas as 

plantas "novas" que encontravam e que não existiam na Europa, a terra dos 

kupe. E foi isso que Martius fez no Brasil. Durante esses três anos, ele e seu 

amigo coletaram plantas, animais e objetos dos índios que encontravam. 



Com a ajuda de alguns outros desenhistas, Martius desenhou muitas 

plantas do Brasil que na Europa ninguém conhecia, fez descrições e deu nomes 

científicos para todas essas plantas novas que encontrou. Todas essas plantas 

os índios já conheciam há muito tempo, mas eram ainda desconhecidas pelos 

kupe pesquisadores. 

Depois Martius voltou para a Europa e começou a fazer um livro sobre 

todas as plantas que ele viu, desenhou e estudou. O resultado foram 15 livros 

que ele começou a fazer lá na Alemanha em 1840 com a ajuda de 65 botânicos 

de várias partes do mundo. Mas eles só terminaram em 1906, quando já fazia 21 

38 anos que Martius tinha morrido. 

Esses 15 livros são chamados de Flora Brasiliense. Flora quer dizer 

plantas. Assim, Flora Brasiliense quer dizer as plantas do Brasil. Nesses livros, 

Martius e seus amigos escreveram sobre 22.767 plantas do Brasil e fizeram 



22 

desenhos de 3.811 dessas plantas. Até hoje esses livros são muito importantes 

e muito utilizados pelos kupe pesquisadores. É a única pesquisa completa de 

plantas do Brasil e a segunda pesquisa de plantas mais completa do mundo só 

perdendo para a pesquisa feita sobre as plantas da China. 

Este livro tem assim os desenhos feitos pelos alunos Timbira no 

'Penxwyj Hempejxà e os desenhos feitos, como se fossem fotografias, por 

Martius e seus amigos. São os primeiros desenhos que os kupe fizeram sobre 

essas plantas do Brasil há quase 200 anos atrás. / 



Naquela época, os pesquisadores kupe contratavam escravos para 

coletarem plantas e animais na mata e trazerem para eles estudarem e 

desenharem. O desenho abaixo mostra esses escravos dos naturalistas. 

Os povos indígenas em geral também são ótimos botânicos. Os Timbira 

também entendem muito das plantas do Cerrado onde moram. Durante os 

cursos no Penxwyj Hempejxà, os alunos fizeram uma pesquisa de botânica 

onde desenharam e escreveram sobre várias plantas dos territórios de cada 

povo Timbira. O resultado dessa pesquisa está neste livro. 

Negros de um naturalista, Debret. 



E'HRÕM {IROM) I MATA 

Janyry Londikô 



Nós, os povos Timbira, chamamos todos os tipos de matas de e'hrõm 

(irom). Na nossa terra, podemos encontrar matas na beira dos rios, nos ken 

(serras) ou no meio do põ. Para cada tipo de mata nós damos um nome 

diferente. Às vezes, encontramos pequenas manchas de mata no põ. Nesse 

caso, chamamos o ambiente de e'hromré {iromré), mata pequena. Quando 

a mata é muito grande, pode ser perto ou não do rio, ela é chamada de 

e'hromcate {iromcate). 

Raimundo Pretyc Krahõ 

É no e'hrõm que nós fazemos nossas roças e garantimos parte da 

nossa subsistência. O solo do e'hrõm é chamado de pje tyc (terra preta) e 

esse solo é bom para plantar mandioca, arroz, fava, amendoim, banana e 

outros alimentos importantes para nossa alimentação. O solo do e'hrõm é 

úmido e rico em alimentos para as plantas. Por isso é um local bom para se 

fazer roças. 

25 



Depois que a roça é colhida, algumas plantas são deixadas no local 

e servem para atrair a caça. As capoeiras, que chamamos de põr'rõm são 

importantes para a caça se alimentar. O jeito do irhrõm, mata, é fácil de 

diferenciar do põ, chapada. No e'hrõm as árvores são altas, suas folhas são 

mais finas e muito verdes, o solo é úmido e escuro. As árvores nascem muito 

perto uma das outras pois competem pela luz do sol. Isso faz com que o e'hrõm 

seja um lugar que tenha muita sombra. O kupe chama o e'hrõm de mata de 

galeria, mata ciliar ou baixão. É no e'hrõm que crescem algumas espécies 

importantes como a bacaba, o inajá, a buritirana, o guarumã, o jatobá, as 

madeiras para construção das casas, entre outras que vamos conhecer aqui no 

nosso livro. No e'hrõm podemos encontrar cipós e raízes para fazer remédios 

26 e artesanato. 

Há também o hawen, que fica no topo das serras e onde a vegetação 

é muito fechada; é uma mata seca que tem algumas árvores que perdem as 

folhas. No hawen é que a aroeira, o anjico e a macaúba, por exemplo, gostam 

de viver. 

Os animais que vivem no e'hrõm são a anta, o macaco, o guariba, o 

campeiro, a onça, o caititu e muitos outros. Esses animais já estão acostumados 

a viver no e'hrõm. O e'hrõm é uma importante morada para a caça e é no 

e'hrõm que os bichos maiores se reproduzem. Se a mata for estragada, eles 

ficarão sem casa e nós não teremos mais essa caça. 

O e'hrõm também é importante para fazermos nossas pescarias. Elas 

podem ser realizadas pelas famílias ou por toda a comunidade, principalmente 

no verão. Os mel hores locais de rancho, quando se vai fazer uma pescaria 

ou caçada grande, normalmente antes das grandes festas, são no e'hrõm. A 



pesca e a caça são moqueadas no e'hrõm, antes de todos voltarem à aldeia. 

O e'hrõm também ajuda os outros ambientes de cerrado, protegendo a caça 

das queimadas e mantendo o ambiente mais úmido. 

Antônio Raimundo Barros Timbira 

E tem também o hare que os kupe chamam de vereda, que é a 

vegetação que está nas margens dos brejos. Nós também chamamos esta 

vegetação de põré quando o capim é pequeno e põte quando o capim é alto. 

O hare é muito importante para nós e para os bichos, e é onde encontramos, 

por exemplo, o buriti, a buritirana e o murici. 
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PÕ I CHAPADA 

lvonete Kam-prêi Canela 

O põ é muito importante para nós, povos Timbira, pois é o local onde 

são construídas as aldeias, realizadas as grandes caçadas, onde se corre com 

tora e se coletam muitos frutos, madeiras e remédios. 

Nós classificamos e reconhecemos diferentes tipos de põ, como por 

exemplo, o hakot, põ'cate, hêká (hicaa). Cada um dos povos Timbira pode 



ter diferentes nomes para denominar os ambientes do põ, mas sabemos todos 

reconhecer a que ambiente estes nomes se referem. 

Nós preferimos a chapada para construir as aldeias e para caçar, pois 

na chapada se pode enxergar muito longe, além de ser um local com areia, 

que preferimos aos locais de barraria. 

O põ é muito rico em frutas e flores e é um ambiente muito bonito. As 

árvores são baixas e retorcidas. O caule das árvores é recoberto por uma casca 

macia e grossa que ajuda a proteger as árvores do fogo. No põ, na época do 

verão, encontramos muitas flores coloridas que ajudam as árvores a dar seus 

frutos. Essas flores atraem muitos animais diferentes e eles são responsáveis 

pela reprodução das plantas. 

Os alunos Timbira selecionaram em sua pesquisa, para compor esse 29 

livro, as principais plantas encontradas no põ. São elas, araçá, puçá, bacuri, 

caju, oiti, mangaba, bruto, pequi e tucum. 

Guime Krahô 



RYM PYR I ALMESCLA 

Aderivan Kograplô 
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Ejpyr te kr te ne e'hõ japjere y ne e'kyn c,Yre ne hakare. 

Ce ha e'ky ajca'te eta pen ce ha e'hõc hapõj ne cõprõ, ce ha jõm 

e'cakõ neto e'kr'j, ce ha cõpe ,Ym. 

Me to ejpehõc caxõw. Ce ha caxõw rõrhy camxa ne cacõ me to 

ajcacwa ne e'cagõ ce ha ajgy pe ce ha me to ajhõc. 

Creuza Prumkwyj Krahô 

Aderivan Kograplô 

É uma planta que fica na mata. Essa planta é grande e a casca dela é 

grossa. Ela tem muitos galhos e as folhas são pequenas e durinhas. O pé de 

almescla é baixo. Sua folha é compridinha e sua casca é seca e branca. 

Quando a casca racha, o leite sai e se junta. Aí alguém raspa o leite, faz 

um bolo e temos a resina. 

A gente usa a resina para se pintar: mastiga a amêndoa de babaçu e 

mistura o leite do coco com a resina. Esfrega na mão e desmancha a resina . Só 

aí é que se pinta. É um tipo de cola. Passamos no nosso corpo e depois pregamos 

as penas de gavião no nosso corpo. Quando um homem ou mulher tem filho 

recém nascido, não pode usar a resina da almescla porque está de resguardo. 

lvonete Kam-prêi Canela, Ivan Pol-caté Canela e Creuza Prumkwyj Krahô 
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Nome Timbira 

Nome em português 

Nome científico 

Distribuição 

Descrição 

Família 

Rym pyr 

Almesca, almescla, breu, etc. 

Protium heptaphyllum 
Em todo o Brasil. Em países vizinhos como o Suriname, 
Colômbia, Venezuela e Paraguai. 

Árvore com 1 O a 20 metros de altura. 

Burseraceae 

~ Jt••·l 
\' ~ •••J oo 

Muitos nomes para uma árvore de resina cheirosa e usos importantes 

Breu, breu branco verdadeiro, cicantaá-inua, almecegueira, breu 
branco do campo, pau de mosquito, a I mescla, a mescla, incenso, a I mácega, 
almesca, almá-cega brava, almecegueira cheirosa, almecegueira de 
cheiro, almecegueira vermelha, aimescia, breu almácega, elemi, 
elemleira, ibiracica, pau de breu, tacaá-macá, almíscar, animé, árvore do 
incenso, erva feiticeira, icaríba, curacal, tacamahaco, haiawa, kurokai, 
ulu, encens gris, gommier, mesclão, breu preto. 

Assim é a almescla: uma mesma árvore com muitos nomes. 



Os kupe e a ai mescla 

Para os kupe a almescla possui muitos usos, sendo utilizada pela 

medicina popular como analgésico para tirar dor, na cicatrização de feridas, 

para eliminação de catarro, como anti inflamatório e, mais recentemente, para 

evitar a gravidez. Pesquisas também estão sendo feitas para ver a possibilidade 

de ela ser usada na cura de doenças do cérebro como Alzheimer, quando a 

pessoa vai perdendo a memória, até nem mesmo reconhecer ninguém. 

Na indústria também é utilizada para a produção de verniz e na 

calafetagem de barcos e canoas. 

A madeira é utilizada em acabamentos de dentro das casas, móveis 

populares, marcenaria, construção em geral, carpintaria, caixotaria, carvão, 33 

entalhes, esquadrias, lambris e cabos de vassoura. 

óleos. 

Além disso, a seiva pode ser utilizada como combustível. 

Em rituais religiosos é utilizada como incenso. 

Várias espécies desta planta são produtoras de uma seiva rica em 

Todos os usos que os povos indígenas fazem da resina ou de outras 

partes dessa árvore não são totalmente conhecidos pelos kupe. Alguns desses 

usos incluem o uso da resina como cola para segurar as penas das flechas ou 

para prender as penas de pássaros no corpo em importantes rituais. Também 

são usadas como grandes velas em formato de tocha pelos índios da Amazônia 

que iluminam suas malocas com a resina solidificada dessa espécie. 



TECRYJRE I ARAçA 
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Claves lntep Krahô 



Tec,.Yjre rãh kryjre ne ipyr mã hikrânre, ne ihô jajôre ne itekrân

re. Ne wa me cuku ne ihhô remet caxuw impej. Ke há jüm apu ajkri ne 

há pactane to amji catut cahheê ne crow wyr tê ne ihtyj cupy. Me hin 

capro caxuw ih'cy impej. 

Evaldo Pixãn Canela 

José Sotero de Sousa e Claves lntep Krahô 

Araçá é uma fruta pequena e larga. E a folha do araçá é redonda e o 

pé de araçá é baixo. Nós comemos as frutas e a folha serve para remédio. Se 

alguém fica de resguardo se prepara com a folha para correr bem com a tora . 

A casca serve também para cãibra de sangue. 

Evaldo Pixãn Canela 
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Nome Timbira Tecryjre 

Nome em português Araçá, araçazeiro, etc. 

Nome científico Psidium sp, Campomanesia sp, Myrcia sp 

Distribuição 
Todo o norte do Brasil até São Paulo. Nos paises 
vizinhos é encontrado nas Guianas e no Peru. 

Descrição De 70 em a 10m de altura. 

Família Myrtaceae 
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Para o kupe, o araçá é um fruto parente da goiaba, sendo usado para 

o preparo de doces como marmelada, compotas, sorvetes, sucos e bebidas. 

Existem araçás de muitos tipos. São de cores, aspectos, formas e tamanhos 

variados, mas são todos araçás. 

Esses muitos araçás encontram-se espalhados por todo o Brasil, dos 

campos do sul até a floresta amazônica, de preferência onde haja umidade e 

calor. O araçá-boi, por exemplo, tem sua origem num país vizinho do Brasil, 

chamado Peru, na região amazônica, e sua distribuição alcança também o 

estado do Acre no Brasil. 

Araçá é o nome comum de vários tipos de frutos. Conheça alguns deles: 
araçá-branco, 
araçá-cinzento, 
araçá-rosa, 
araçá-vermelho, 
araçá-verde, 
araçá-amarelo, 
araçá-do-mato, 
araçá-da-praia, 
araçá-do-campo, 
araçá-de-festa, 
araçá- de-minas, 
a raçá-de-pernambuco, 
araçá-do-pará, 
araçá-de-coroa, 
araçá-boi, 
araçá-pera, 
araçá-felpudo 

araçá-manteiga, 
araçá-de-folha-grande, 
araçá-míudo, 
araçá-mirim, 
araçá-guaçu, 
araçá-peba, 
araçá-piranga, 
araçanduba, 
araçá-comum, 
araçá-verdadeiro, 
araçá-congonha, 
araçá-cotão, 
araçá-de-anta, 
araçá-de-comer, 
araçá-de-são-pau lo, 
araçá-do-brejo. 
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RÕKRY I BABAÇU 
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César Kw}'hkaké Krahô 



Rõklj my me e'hy kõ, my pryre hi kõ: cõken me era. 

E'hõ to me ejkre pro ne me hetwYP to kyhy jepej. 

E'klj to me PrYiPrYi jepej. 

Pedro Cu'tetet Gavião 

César KwYhkakê Krahô 

Do coco do babaçu a gente come a amêndoa. Os bichos comem a car

ne da casca. A cotia e a paca é que gostam muito de comer. 

A folha serve para cobrir nossas casas e com o olho a gente faz cofo,que 

é um tipo de cesto para carregar e guardar coisas. 

Com a casca, às vezes com o coco inteiro mesmo, a gente faz carvão. 

Zezinho Apri Gavião 
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Nome Timbira Rõkry 

Babaçu, baguaçuí, bauaçu, aguaçu, uauaçu, baguaçu, 
Nome em português guaguaçu, bagom, palmeira coco de macaco, coco da 

palmeira, coco do rosário, coco-naiá, coco-pindoba. 
Nome científico Orbygnia phalerata Mart. 

No Brasil ocorre na região amazônica, Maranhão, Piauí, 

Distribuição 
Tocantins, Pará, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Ceará, 
Pernambuco e Alagoas. Nos paises vizinhos, ocorre na 
Bolívia, Guiana e Suriname. 
Palmeira comum em áreas onde a mata foi derrubada, 

Descrição 
podendo atingir até 20 metros de altura. Pode formar 
grandes concentrações chamadas de babaçuais. Pode 
viver até 100 anos. 

Família Arecaceae 
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A maior riqueza vegetal do Maranhão 

Nos estados do Maranhão e Piauí a coleta desse coco é a principal 

atividade da população pobre. Grande parte da produção é feita através de 

extrativismo. 

A árvore produz mais de 60 derivados e todos são aproveitados. Do 

olho ou ponteira se extrai um saboroso palmito, mas pobre nutritivamente. 

Das raízes finas se faz balaios, 

cestos, aba nos, etc. As folhas e os 

talos das palmas são usados para 

cobrir e revestir as cabanas locais 

e para fazer chapéus de palha. 

Os tecidos e as fibras das 

espátulas são usados para fazer 

chapéu rústico, abano para fogo 

e ventarolas. As folhas ripadas e 

secas servem para· fazer bolsas, 

cestos, esteiras e peneiras. 

As amêndoas têm o 

mesmo uso do coco da praia. 

Da amêndoa se extrai o leite 

de babaçu usado para empapar 

o cuscuz de milho, de arroz, de 

farinha de mandioca, servida 

como leite de vaca ou usada no 
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preparo de peixes, etc. Com a massa de amêndoas raladas se prepara cocadas, 

farofa e vários tipos de bolos. Também se junta ao feijão ou arroz, ou se soca 

a amêndoa no pilão e mistura com farinha para fazer paçoca. 

Da amêndoa também se extrai vários tipos de óleo usados na indústria 

e na cozinha . Também serve como lubrificante, combustível, para fazer 

sabonetes finos, para fazer velas, etc. 

O resíduo da extração do óleo é usado como alimento de bois e porcos, 

e como adubo do solo. 

O óleo é muito usado como substituto da banha de porco, do óleo de 

oliva e da manteiga. É usado também para iluminação, para fazer sabão ou 

amaciar o cabelo. 

42 A casca e a carne do entorno do coco vira uma farinha feculenta 

amarelada, tida como alimentícia e medicinal, sendo muito usada na região 

como alimento para crianças e preferida à farinha de mandioca. Também se 

usa para o preparo de bebidas e mingaus para crianças e doentes. Essa farinha 

conhecida como "pó de babaçu" é antiinflamatória e analgésica. Também é 

rica em fibras, ajudando a combater a prisão de ventre. Com essa "carne" do 

entorno se faz isolantes para materiais elétricos e absorventes de dinamites. 

A casca seca é excelente carvão e também usada para fazer tapetes 

e escovas. A casca, também por destilação, fornece vários produtos químicos 

como álcool metílico, acetona, vinagre, formal, lubrificantes, tintas para ferro, 

etc. 

A parte dura do fruto também é um carvão de excelente qualidade, 

sendo também utilizado como combustível para substituir a lenha. 



A larva que dá no caule e no fruto é apreciada e comida por várias 

pessoas. 

O fruto verde inteiro, quando queimado, produz muita fumaça, sendo 

usado na coagulação do leite de seringa. 

A madeira é pesada, mole e de baixa durabilidade. É utilizada em 

construções simples como esteio e ripas. 

No Maranhão, o babaçu ocupa grandes regiões, cerca de três quartos 

do território, área conhecida como a zona de cocais. 

O boi do Maranhão 

O babaçu também é conhecido como o boi do Maranhão por substituir 

esse gado nos seus vastos campos. 
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CAPER I BACABA 
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Osmar Xahhy Krahô 



Caper pyr m ejrom y me cõ'krjm kyj ny, e'cõ'he ne hõ. 

Pryre hõ'kõ. Hõ'tetet ny e'cõrom ne ce ha amjõjepex pex ne ha 

e'tyc. 

E'hõ to me ejkre jemoc pro. Ne e'krj to me cora jepex, ne ejpyr 

ky ne encrecre. Hõ cacõ pejte kw}'r kym. 

Pedro Cu'tetet Gavião 

Paulo Thugran Canela e Eduardo Cryt Krahô 

A bacaba nasce na mata, na beira do riacho e na cabeceira onde é a 

nascente. Dá fruto para seriema e passarinho se alimentar. A fruta é preta e 

redonda. A fruta é verde quando não está madura. Quando amadurece bem, 

fica pretinha. 

O caroço serve para confeccionar artesanato, colar e o leite é muito 

bom para comer com farinha. 

A palha serve para fazer cofo, esteiras e abanes. A palha da bacaba 

serve também para cobrir casa e fazer parede. 

A bacaba é uma palmeira. Seu caule é muito liso. A bacaba é 

comercializada. No mês de maio começa a dar frutos. 

Manuel Pyhcryn Gavião, Galdino Purru Krahô, Elias Krixà Apinajé e Alda Gavião 
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Nome Timbira Cape r 

O. distichus Mart. 
Bacaba, bacaba de leque, bacaba-de-azeite, 

Nome em português bacaba-do-pará, palmeira-norte-sul . 
o. bacaba: bacaba, bacaba açu, bacabão, bacaba 
verdadeira, bacaba-do-azeite, bacaba-vermelha. 

Nome científico Oenocarpus bacaba Mart. 
É encontrada na região amazônica e nos estados do 

Distribuição 
Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Nos paises vizinhos 
pode ser encontrada nas Guianas. Bacaba de leque: 
Bolívia e Brasil (MA, MT, PA, RO e TO). 
A árvore pode atingir de 1 O a 20 metros de altura, com 

DescriçãO suas folhas formando um grande leque. As flores dão 
em um cacho que lembra um rabo de galo. 

Família Arecaceae 
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A Bacaba 

No Brasil, a bacaba é usada pelos indígenas desde antes do 

descobrimento, mas ainda não foi domesticada. É importante saber que 

existem muitas espécies de bacabeiras. A mais famosa é muito conhecida no 

Pará; seu nome científico é Oenocarpus bacaba. Ela só tem um estirpe (tronco), 

é nativa da Amazônia e gosta de solos pobres, não argilosos e não-alagados. 

Com os frutos é feito um suco grosso chamado de "vinho de bacaba" 

que é consumido puro, com farinha ou junto com a comida. Também é utilizado 

para preparar sucos, refrescos e sorvetes. A massa que sobra do preparo desse 

suco é utilizada na alimentação de porcos e galinhas. A amêndoa fornece um 

óleo comestível de boa qualidade. Extrái-se também o óleo, de sabor suave 

e comestível, utilizado na cozinha em substituição ao azeite doce. Esse óleo 

também é utilizado na fabricação de sabão. 47 

As folhas são usadas para cobrir casas, fazer bolsas e abanos. 

O tronco fornece madeira dura e é usado como esteio e vigas de casa 

e outras construções, sendo usado também como cabo de ferramentas. 

Na mata alta podemos encontrar de um a 20 pés de bacaba por 

hectare. A bacabeira normalmente ocorre espalhada na mata. No entanto, na 

capoeira, podemos encontrar de 20 a 50 palmeiras por hectare. A bacabeira 

produz uma vez por ano, geralmente um cacho, mas às vezes chega a dar três 

cachos; cada cacho produz 20 quilos de fruto. Palmeiras produtivas podem 

produzir o dobro. 

A bacabeira é conservada em quintais e roçados durante a broca, 

servindo para o consumo humano ou para atrair a caça. Muita caça come 

bacaba; paca e cutia são os principais roedores. Tucano, papagaio, jacu, anta, 

queixada, caititu e veado também gostam de bacaba. Por isso é muito comum 
se deixar bacabeiras nas capoeiras para atrair a caça . 



CQMXE I BACURI 
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lvonete Kam-prêi Canela 



Cõmxe my põ kõt pet hapõx. 

Ejlj caprec jepro'te ne pytrj to, maj enta ny my. Ne hõ pytry to, 

novem ny ajxw}t. Cõmxe my e'cõrxy ne cacõ jahyrxy. 

Ejpyr ky'te ne ejrõnte ne hõ'ky pytete, hõ jehete, ne e'klj my me 

hõxyw xy caxõw empejte. 

Mário Pji 'cohcy Gavião 

lvonete Kam-prêi Canela 

O bacuri nasce só na chapada, uma árvore que dá sempre na chapada é 

o bacuri. É uma árvore muito alta e grande, tem a casca grossa, a folha dura e o 

fruto redondinho. A carne do fruto é bem branca e o fruto é bem gostoso. A flor 

fica rosadinha no mês de maio e o fruto começa a cair no mês de novembro. 

O bacuri serve para comer e fazer suco, mas não é só nós que gostamos 

do bacuri, a caça do mato também come os frutos do bacuri. A caça que mais 

gosta é o peba e a cutia. 

O caroço do bacuri serve para fazer remédio para dor d~ estômago e a 

madeira serve para curar ferida. Queima a casca do tronco e sai a gordura que 

serve para cicatrizar a ferida. 

Paulo Thugran Apãnjekra e Aderivan Kograplô Apãnjekra 
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Nome Timbira Cõmxê 

bacuri, bacuri-açu, bacurizeiro, bacuri-grande, 
Nome em português landirana, lbá-curí, bacori, pacuri-uva, uvas-de-

bacuri. 
Nome científico Platonia insignis Mart. 

Pará, Amazonas, Amapá, Piauí, Maranhão, 
Distribuição Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Guiana, Peru, 

Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai. 

Descrição Árvore com 15 a 30 metros de altura. 

Família Clusiaceae 
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Uma das frutas mais populares do Pará 

O estado do Pará é um dos grandes produtores e consumidores dessa 

fruta. É muito comum ser plantado nas casas da região norte. 

Com o bacuri, os kupe preparam sucos, geléias, doces, licôr, iogurte, 

sorvete, picolé, bombom e até mesmo uma cerveja com o sabor da fruta . 

Também é muito utilizado para o preparo de outros pratos da região, e agora 

está começando a ser enlatado para ser vendido em outros estados. 

A produção de bacuri é quase totalmente extrativista, existindo 

muito poucas plantações e a produção não atende à demanda crescente dos 

mercados das cidades do norte do país. A densidade do bacurizeiro varia muito 

em diferentes regiões. Na floresta a densidade é bem baixa, em média, uma 51 

árvore por hectare. Já em áreas de capoeira com mais de 1 O anos é possível 

encontrar mais de 1.800 árvores novas por hectare. O bacurizeiro agüenta 

bem o fogo. Há quem diga que quanto mais ele queima, mais ele brota. 

Um bacurizeiro pode produzir até 2.000 frutos, mas a média é de 

400 frutos. Muitas árvores de bacuri não produzem frutos todo ano, po1s 

"descansam" de um ano para outro. 

A casca produz uma resina usada como medicamento. 

O óleo de suas amêndoas é usado para fazer sabão, curar doenças 

de pele e como remédio popular para cicatrizar feridas. O bacuri é também 

digestivo e diurético. O látex amarelo das árvores, em algumas regiões, é 

utilizado para o tratamento de eczema, herpes e outros problemas de pele. 

O bacurizeiro possui uma madeira nobre, de cor rósea a bege clara, 

resistente ao apodrecimento e um pouco resistente ao ataque de cupim, sendo 
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utilizado nas construções de barco, para fazer vigas, caibros, esteios, e para 

fazer alguns móveis. 

O bacuri (Piatonia insignis Mart) tem muitos parentes. Há o bacuri 

ou bacuripari (Garcinia (Rheedia) macrophylla), provavelmente nativa da 

Amazônia, mas com ampla distribuição no norte da América do Sul e que é 

bastante cultivada; há o bacuripari liso (Garcinia (Rheedia) brasiliensis) que 

gosta de áreas inundáveis e que é encontrado no Paraguai, Bolívia, sudeste do 

Peru, Guia nas e Mata Atlântica; o bacuri mirim (Garcinia (Rheedia) gardneriana) 

e o bacuri de espinho (Garcinia madruno) que ocorre na América Central, no 

oeste da Venezuela, Colômbia e Equador. 

Palavra dos Kaxinawá 

O povo Kaxinawá, que vive na floresta amazônica, conta que certo 

dia, há muitos e muitos anos, rolando pela mata, apareceu a cabeça de um 

índio Kaxinawá, decepada sem motivo por um de seus companheiros. Como 

recompensa pela morte não merecida, a cabeça exigiu que os Kaxinawá saíssem 

pela mata colhendo todos os frutos de casca grossa e dura, de um amarelo 

escuro, de-polpa cheirosa, caídos de uma árvore de flores rosa e vermelhas. 

Os Kaxinawá não conheciam aquele fruto, mas a cabeça os ensinou: 

tratava-se do bacuri, que daí em diante deveria ser só dela. Por bastante tempo 

os Kaxinawá obedeceram, recolhendo os frutos somente do chão. A cabeça 

recebia aqueles frutos, mas nunca estava satisfeita, sempre querendo mais. 

Cansado, um dos índios resolveu desobedecer a ordem e provar do fruto. 

Apanhou-o, mas não conseguia romper a casca, até que atirou o bacuri no 



chão, com toda a força que podia. E é assim até hoje que as crianças fazem 

quando querem comer bacuri diretamente do pé. 

O índio Kaxinawá gostou muito do bacuri e conseguiu convencer seus 

companheiros a prová-lo também. Todos gostaram e resolveram não obedecer 

mais a cabeça, guardando os bacuris só para eles. A cabeça, furiosa, foi para 

o céu e virou a Lua. Por isso, dizem os Kaxinawá, é costume uma pessoa, ao 

comer bacuri, dar as costas para a lua para que ela não se zangue. 

Você sabia? 

• Que o bacurizeiro é natural do estado do Pará e que do Pará ele foi 
trazido para o Maranhão, Piauí e outras áreas? 53 

• Que hoje o Maranhão é um dos grandes fornecedores de bacuri para 
Belém? 

• Que o bacuri é uma das frutas mais populares dos mercados de São 
Luiz, Teresina e Belém? 

• Que o bacuri está sendo tão procurado que os vendedores já dizem 
que ele "está virando ouro nos mercados". 

• Que a casca de bacuri é muito gostosa? Só precisa ser cozida. 

Doce de casca de bacuri 

Lave e ferva a casca de seis bacuris até amolecerem. Passe as cascas 
fervidas na peneira. Misture 250 gramas de açúcar e 1 litro de água. 
Ferva até virar calda. Quando a calda engrossar misture a polpa de seis 
bacuris. Ferva e mexa o doce por 30 minutos retirando o látex. Quando 
começar a soltar do fundo da panela está pronto. 



WA'CATE I BRUTO 
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Célia lmpêjakr)' Krahô 



Wa'cate my põ kym hirot põ pe, ne hõ ejta my cate'te ne hajote ne 

e'tatapte, ne me cõte amje jakep caxõw empej. E'ky ce ha jõm cõke ne 

hate ne enxec kym haxw)' ce ha to empej. Ne e'hõ po'te ne ce ha jõ'kym 

e'tõ ce ha cõhy ny encro ne to cacro ce ha enxõ. Ne hõ my e'tyj mehi me 

pryre cõkõ ne, cõxwate kw)'r xõm kymy mehi my hyn. Hamre ejta pette. 

Cornélio Piapite Canela 

Célia lmpêjakr}' Krahõ 

A árvore do bruto nasce na chapada, no alto. Seu tronco é bem fino, 

seu fruto é bem grande, muito redondo e amarelado. A folha é larga, grande 

e grossa. No mês de outubro já começa a dar flor e em abril o fruto já está 

maduro. 

O bruto é muito bom para comer, os bichos também comem e a raposa 

é que gosta mais. Esse fruto é muito gostoso; para comer com farinha é uma 

delícia. 

O bruto é bom para as pessoas que se cortam. A casca a gente raspa, 

espreme e coloca no corte. Aí vai sarar. Se tem um inchaço, esquenta a folha 

no fogo, coloca a folha para aquecer a parte inchada e vai desinchar. 

João Wôhôr Apanjekra e Roberto Tohtoh Krahô 
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Nome Timbira Wa'catê 
Bruto, araticum, araticum do cerrado, anona, fruta do 

Nome em português conde, ata, coração de boi, cabeça de negro, condessa, 
marolo, pinha do cerrado. 

Nome científico Annona crassiflora Mart. 

Distrito Federal, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas 
Distribuição Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, 

São Paulo e Tocantins. 
Descrição Árvore com 7 metros de altura. 
Família Annonaceae 
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Bruto 

Essa família de frutos, a Annonaceae, tem muitas frutas parecidas. E o 

bruto é a maior delas, abaixo da jaca, de cheiro inebriante, de ajuntar água 

na boca. A polpa é dividida em favos, mais ou menos a mesma estrutura da 

jaca e suculenta como esta, apenas de massa mais firme. Os favos, agridoces, 

podem embebedar se chupados imoderadamente. 

O fruto com cheiro muito forte é muito consumido e também é 

utilizado para o preparo de doces, bebidas, licores, sorvetes, geléias, sucos, 

tortas e iogurtes. 

Na medicina popular, a infusão das folhas e das sementes serve para 

combater a diarréia, como diurético ou para induzir a menstruação. Em Goiás, 57 

é muito comum ser usada a semente moída misturada com óleo para acabar 

com os piolhos. As sementes servem como inseticidas. É também um poderoso 

vermífugo. 



CROW I BURITI 
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Letícia Jõkahkwyj Krahô 



Crow my carêc kym cate ne ejpyr my hapje ne e'ky'te. 

Ne hõ my caprecte ne e'kr}i pe my ron kr}i pyr}tc. 

Ne e'hõ my hewere re ne hetw}tp hõ to my me amjexe, amjekin k}imy. 

Cornélio Piapite Canela 

Tarcísio Katêc Canela e Letícia Jõkahkwyj Krahô 

O buriti é uma palmeira comprida e muito alta. Essa palmeira nasce no 
brejo; só nasce na beira do rio. 

A fruta é redondinha e vermelha e a casca é como escama de peixe. A 
cor da polpa é alaranjada. A cor da flor também é alaranjada. O caroço parece 
com caroço de tucum. 

O buriti serve como alimento para nós e para outros seres vivos, como 
jabuti e a anta. Nós fazemos suco com a fruta . 

A folha é espalhada e é com o olho dela que nós fazemos enfeites 
para usar na corrida de tora e nas festas tradicionais. Com a palha fazemos 
também esteira e artesanato. 

O tronco serve para fazer as toras. Os homens cortam o pé de buriti e 
preparam com ele duas toras que servem para corrermos nas festas tradicionais. 
Os Timbira correm com tora de buriti; esse é nosso costume. 

Genival Cacró Krahô, Manuel Ajpyy Gavião, Márcio Tepkrayt Apinajé, Ronaldo 

Cakrãkhy Krahô e Wesley Kwow Gavião, Ivan Pol -caté Canela 
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Nome Timbira Crow 

Buriti, boriti, moriti, muriti, miriti, carandá-guaçu, 
Nome em português carandaí-guaçu, coque1ro buriti, buriti do brejo, 

palmeira-dos-brejos. 

Nome científico Mauritia flexuosa L. 
Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato-Grosso, São 
Paulo, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Piauí, 

Distribuição 
Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Rondônia e Mato 
Grosso do Sul. Nos paises vizinhos ocorre na Colômbia, 
Venezuela, Equador, Peru, Trinidad e Tobago, Guianas 
e Bolívia. 
Palmeira que pode atingir 20 a 30m de altura. Ocorrem 

Descrição 
em locais de brejos ou áreas inundadas. Podem formar 
grandes agrupamentos conhecidos como buritizais. 
Produzem muitos frutos. 
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Buriti 

O Buriti é uma das maiores palmeiras da Amazônia, chegando a 25 

metros de altura. No Brasil Central são parte indissociáveis das veredas e dos 

chapadões. O buritizeiro prefere áreas alagadas ou na beira de igarapés, 

onde é encontrada em grandes concentrações. A água ajuda na dispersão 

das sementes, formando populações extensas de buritizais. O buriti também 

é conhecido no Brasil como miriti, muriti; nas Guianas como awuara e boche; 

na Venezuela como moriche; na Colômbia como carangucha, moriche e nain; 

no Peru como aguaje; e na Bolívia como kikyura e palmeira real. 

O buriti é uma espécie dióica, isto é, apresenta indivíduos masculinos 

e femininos. As plantas masculinas florescem nos mesmos meses que as 61 

femininas, porém nunca produzem frutos. 

Podemos encontrar, nas áreas inundadas entre 295 a 324 buritizeiros 

femininos e 372 a 416 masculinos em um alqueire. Uma palmeira de buriti 

produz de 40 a 360 quilos de fruto. Em um hectare manejado podem ser 

produzidas de duas a 23 toneladas de fruto por ano. Com base em levantamento 

feito no Acre, estima-se que uma palmeira produz de um a nove cachos e cada 

cacho de 600 a 1.200 frutos. A produção das palmeiras declina somente após 

40 a 60 anos. 

O buriti possui uma das maiores quantidades de caroteno ou vitamina 

A entre todas as plantas do mundo. São 30 miligramas por 100 gramas de 

polpa, o que significa 20 vezes mais que a cenoura. A deficiência da vitamina 

A é um problema freqüente na população brasileira . Pode levar as pessoas 

a desenvolverem certas doenças como infecções na boca e nos olhos, dor 



de dentes e a cegueira noturna. No nordeste, o doce de buriti está sendo 

usado para suprir esta deficiência. Além disso, o buriti pode fornecer uma boa 

quantidade de proteína na dieta humana. A polpa possui 11% de proteínas, 

quase igual ao milho. Por isso é usada na prevenção e recuperação de crianças 

desnutridas. 

O jacu e o aracuã comem as flores do buritizeiro, enquanto os frutos 

são procurados por uma multidão de outros animais silvestres. Os caçadores 

colocam armadilhas embaixo das árvores de buriti para pegar veado, queixada, 

caititu, quati, anta e paca. O buriti alimenta também macacos, jabutis e até 

pe1xes. 

Os pesquisadores de palmeiras descobriram que o fruto pode produzir 

62 dois tipos de óleo amplamente utilizados na indústria química e alimentícia. O 

óleo da polpa também pode ser usado para fabricar protetor solar. Atualmente, 

as empresas de cosméticos vêm industrializando e comercializando em larga 

escala cremes para o corpo com óleo de buriti. O óleo pode representar 

uma fonte de energia elétrica alternativa para comunidades isoladas. As 

universidades federais de Brasília e Rio de Janeiro desenvolveram um projeto 

piloto usando o óleo do buriti na produção de energia elétrica eficiente e de 

baixo custo em uma comunidade de Rondônia. 

Os frutos do buriti podem ser consumidos ao natural ou usados para 

fazer doces, sorvetes, sucos, etc. No Peru é muito comum a venda e consumo 

dos fr\,Jtos ao natural pelas ruas. A polpa do fruto também produz um óleo 

comestível rico em vitamina A e que é usado para curar queimaduras. O óleo 

de buriti cura a xeroftalmia, cegueira por ausência de vitamina A; também 

evita e cura úlceras de córnea. É um eficiente filtro solar sendo empregado na 



produção de sabonetes, cremes e xampus. Com o lenho do caule se prepara 

talas para coletar látex das seringueiras. O miolo do tronco fornece o sagu, 

uma fécula usada para fazer mingaus. Os troncos velhos abandonados são 

utilizados por vários povos indígenas para a criação de larvas de insetos 

comestíveis. Os troncos são também utilizados na confecção de canoas. 

O broto terminal constitui o saboroso palmito doce. As folhas são 

utilizadas na medicina doméstica e em banhos são emolientes. São também 

usadas na fabricação de cordas. O talo das folhas é usado como ripas para 

construir jangadas, balsas, tapumes, mesas, cadeiras, camas, etc. As folhas 

são usadas para cobrir ranchos, palhoças, casas e para produzir fibras muito 

resistentes para fazer cordas, redes, esteiras e peneiras. 

O óleo, combustível finíssimo, transparente e vermelho, é usado para 63 

envernizar e amaciar couros e peles. A polpa é amarela, feculenta e adocicada 

é empregada no preparo de bebidas refrigerantes e doces (sageta ou sagita) . 

A mesma polpa, amolecida com água fria ou quente, é o vinho de buriti, 

alimento muito rico em vitamina A. Com as raspas do fruto secas ao sol e 

misturados com farinha e rapadura se produz a paçoca de buriti. A seiva do 

buritizeiro é tão doce quanto a cana-de-açúcar, podendo também fornecer 

açúcar. As raízes são usadas na medicina popular. 

O buriti é uma árvore típica das veredas do Cerrado. A madeira é 

empregada em construções simples, sendo o tronco rachado usado como 

calha para água. 
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Krowar-y na te ejõt hy hõ na te me kagõ kõ ne pyr prinre na te hõ 

kr}inre ne õ kryjre ne rYrYre PYrYk ejakamy. 

Ne me ahõc kaxyw mex. 

Me kanexy kaxyw. 

Ne amgwrY pe janeiro hy na rY ne õ nhüm me kõwõ. 

Carlos Tepkryt Fernandes Apinaye 

Manuel Ajpyy Gavião e Sidiney Pahpjê Krahô 

A buritirana fica no Cerrado, perto das cabeceiras. Ela é uma árvore 

baixa e fina e o tronco é cheio de espinhos. Os frutos da buritirana são 

pequeninos, as folhas são curtas e tem espinhos, as flores são pequenas e 

amarelas. 

O mês que dá flor é Janeiro e o fruto vai aparecer só em Maio, que fica 

bom para comer. Nós comemos o suco com farinha . A fruta, a gente também 

usa como remédio. Ela é boa para diarréia . 

O tronco serve para construir casa. 

Ivan Pot-Cate Canela, Madalena lntex Gavião, Neide Apinajé, Severino Hajnõ Gavião 

e Paulo Thugran Canela 
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Nome Timbira Krowary 

Nomes em português Buritirana, caraná, caranã, buriti-mirim. 

Nome científico Mauritiella armata Mart. 
No Brasil é encontrada nos estados do Acre, Amazonas, 
Pará, Rondônia, Roraima, Goiás, Mato Grosso, Piauí, 

Distribuição natural Tocantins, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia. Também 
ocorre na Colômbia, Venezuela, Guiana, Equador, 
Peru e Bolívia. 

Descrição 
De 2 a 20 metros de altura com troncos solitários ou 
em touceiras, revestidos com espinhos. 

Família Arecaceae (Palmae) 
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Buritirana 

A buritirana é uma palmeira e seu fruto é usado para a elaboração de 

bebidas, mas não é tão apreciado como o buriti. 

O estipe é usado para a fabricação de arcos. 

As folhas são usadas para fazer cestos, cobrir casas e para a extração 

de fibras. 

Os espinhos são usados como agulhas pelos indígenas. 

Também é usada para enfeitar jardins e casas. 
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CABAÇA 

Semeão Xikrin Krahô 



Cõ'kõn ce ha e'tyj taxmy hirot: pôr me, me hürkwa cakecre. 

Cõ'kõn my me ta'kracre e'kre, ne ca ha ne hamyr nore. Cõ'kõn my 

e'krõ pette. E'krõ coro, ne catytkre jahe. Ne cõ'kõn xõ te ajpen PYrYC 

nore. Cõ'kõn kwY rõn, ne kwy jacõtre, ne kwY kryjre. 

Cõ'kõn my e'tetet ne ce ha entep ne ha e'tatap. Cõ'kõn hõ my 

ejrõnte, ne ejrj jakate, ne ejrj pen my cõ'kõn hapõj. Ca ha atyj kym cõ 

jacje. Ne ta'kracre pet ejrj. Ce ha caprec ca ha hire. 

Jonas Pyn Heh Gavião 

Roberto Tohtok Krahô 

A cabaça nasce em qualquer lugar, tanto na roça quanto nos quintais 

das casas. Na época das chuvas, as pessoas plantam cabaça e nem precisam 

cuidar. 

A cabaça não tem sua árvore, mas tem sua rama. A rama da cabaça é 

muito longa e comprida e se espalha ocupando todos os espaços limpos dos 

lugares onde foi plantada. 

O fruto da cabaça é de todo tamanho; grande, pequeno e médio. A cor 

da cabaça é verde e quando fica madura, na hora de colher, ela é amarela. 

A folha da cabaça é grande e redonda, tipo a folha do quiabo. A cor 

é verde. 
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A flor da cabaça é branca e é da flor que sai a cabaça. Sua floração 

começa junto com a chuva; não tem tempo certo. Só dá flor na época da 

chuva. O fruto não tem tempo certo para colher. A cabaça serve para muitos 

movimentos das pessoas; você pode pegar e carregar água nela e pilar arroz. 

Genival Cacró Krahô, Manuel Ajpyy Gavião, Márcio Tepkrayt Apinajé, Ronaldo 

Cakrãkhy Krahô e Wesley Kwow Gavião 

Nome Timbira Cõ'kõn 

Nome em português 
Cabaça, porongo, cuité, cabaça-amargosa, cabeça-de-
romeiro, cabaça-purunga, cocombro, cuia, taquera. 

Nome científico Lagenaria vulgaris L. 

Distribuição 
Presente no norte e nordeste do Brasil, sendo muito 
plantada em Portugal. 

Planta rastejante ou trepadeira com fruto cuja casca 
Descrição muito dura é utilizada para a produção de diferentes 

objetos de uso diário. 

Família Cucurbitaceae 



A cabaça 

O fruto da cabaça sempre foi muito utilizado pelos povos indígenas 

para guardar e transportar água e comida e para a confecção de instrumentos 

musicais. Os portugueses e espanhóis aprenderam a usá-la com os índios e, hoje 

em dia, ela é plantada em todas as áreas de Portugal. 

O fruto da cabaça é colhido dependendo do tamanho da vasilha que 

se quer. Depois de retirado o miolo, lava-se bem, deixa-se secar e a cabaça se 

transforma em um utensílio doméstico com muitas utilidades. 

Em todo o Brasil a cabaça é muito utilizada. No sul do Brasil, por 

exemplo, é aproveitada para fazer as cuias de tomar chimarrão, uma bebida 

muito apreciada, feita de erva mate e água bem quente. Serve também para a 71 

confecção de instrumentos de caça e pesca. 

A cabaça é utilizada para a elaboração de vários instrumentos musicais 

como maracás, chocalhos e o berimbau das rodas de capoeiras, além de ser usada 

para a elaboração de inúmeras peças de artesanato, bolsas e até brinquedos. 

Você sabia? 

• Que no nordeste a cuia é uma unidade de medida? 

• Que no sistema de classificação dos kupe a cabaça é da mesma família 
da abóbora, pepino, melão, melancia e do chuchu? 

• Que dizem que ela não é do Brasil, talvez tenha vindo da África ou 

Ásia, mas os índios já a conheciam há muito tempo, antes mesmo dos 
portugueses chegarem por aqui? 



PYREHJ CAJÁ 
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Ivan Pol-caté Canela 



Pyrehj xõ my wajre, ne hyn carare. 

Pyrehj my a'ket kym hirot, ne ta'kracre ejr}í. 

Ejpyr my e'ky'te, ne e'pa jy'tõ, ne e'hõ kryjre. 

Pyrehj ky my carõ'rõtre. 

Boaventura Xwa Xwa Gavião 

Márcia Caxát Krahô, Simão Caicàr e Ivan Pol-caté Canela 

O pé de cajá é muito alto, tem muitos galhos e suas folhas são 

pequeninas. O cajá nasce na mata e começa a florescer no mês de janeiro, no 

período da chuva. 

O cajá é um fruto azedinho e um pouquinho doce. A casca do pé de 

cajá é áspera. 

Boaventura Xwa Xwa Gavião 
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Nome Timbira pYrehj 
Cajá, acaiá, acaiaba, acajá, acaíba, acajaíba, ambaló, 
ambareira, ambareiro, ambaró, cajaeiro, cajá-mirim, 

Nome em português cajá-pequeno, cajazeiro, cajazeiro-miúdo, cajazinha, 
catona, guegue, ibametara, imbuzeiro, minguengue, 
moxubiá, taperebá e taperibá. 

Nome científico Spondias lutea L. 

pistribuição Norte e nordeste do Brasil até o Rio de Janeiro. 
Descrição Árvore com 25 a 30 metros de altura. 
Família Anacardiaceae 

74 



A fruta preferida para a produção de polpas e sorvetes 

Existem diferentes tipos de cajá. O gênero Spondias compreende pelo 

menos oito espécies de frutíferas nas Américas. Todas produzem grandes 

quantidades de frutos carnudos, amarelados ou alaranjados. A casca dos 

frutos é relativamente fina, a polpa, da mesma cor da casca, é ácida, doce e 

cheirosa. Os frutos caídos são coletados e podem ser consumidos na mata. 

Na região norte do Brasil, o cajá (Spondias lútea) é conhecido como 

taperebá e acredita-se que ele seja originário da floresta amazônica, incluindo 

os países da Amazônia Ocidental e a Venezuela . 

O cajá tem suas raízes na África, provavelmente tendo chegado aqui 

com os navios que traziam os escravos para o Brasil. 75 

O certo é que hoje essa árvore que chega a mais de 25 metros de altura, 

se disseminou com facilidade pelo continente americano, desde a América 

do Sul, América Central até o sul da América do Norte, sempre em regiões 

quentes, como também na África a Ásia. 

No sul do Brasil é conhecido como cajá-mirim, parente do umbu e da 

ciriguela, todos pertencentes à família das Anacardiaceae. 

A polpa do cajá é muito saborosa e costuma ser vendida já processada, 

ao natural ou congelada, sendo uma das mais procuradas para sucos em todo 

o país e sua demanda cresce cada vez mais. O picolé de cajá é produzido e 

comercializado, inclusive por grandes indústrias de sorvete. É muito utilizado 

também na produção de doces, compotas, geléias, batidas e licores. 

Na mata, as espécies nativas desta árvore servem como "árvores de 

espera" porque os frutos caídos atraem vários animais como porcos do mato, 



antas e jabutis. 

Na medicina popular a casca de cajá é usada como vomitório, nos 

casos de febres biliosas e palustres, no combate a diarréia, para constipações 

do ventre, dores de estômago, complicações de parto e doenças dos olhos. O 

decocto das flores é usado para algumas doenças da laringe. O extrato das 

folhas e dos ramos são bons controladores de bactérias. 

Na Bahia, as árvores de cajá também são utilizadas nas fazendas de 

cacau para fazer sombra nas plantações. É considerada uma árvore importante 

na recuperação de áreas degradadas pela sua facilidade de disseminação e 

capacidade de atração da fauna. 

Ela é plantada também pelos criadores do bicho da seda, pois a sua 

76 folha é a comida preferida deste bicho, uma larva que produz um fio muito 

valorizado pelos kupe, que dele fazem um tecido chamado seda. 

A madeira do cajazeiro é amarelada, quase branca, mole, leve, elástica, 

de qualidade inferior e muito susceptível ao ataque de insetos. Ela é muito 

utilizada para fazer caixas e caixões e também na construção civil. Na região 

norte é utilizada para a construção de pequenas embarcações. 

Há também o cajá-manga (Spondias dulcis), conhecido como taperebá 

do sertão e cajarana. Seu fruto é grande, tem cerca de 1 O centímetros de 

comprimento por 9 de diâmetro e é um dos mais azedos frutos da família das 

Anacardiaceae. 

O cajá-manga é originário das ilhas do Oceano Pacífico e provavelmente 

chegou no Brasil pela Guiana Francesa, tendo se adaptado muito bem ao 

clima semi-árido nordestino. 



Você sabia? 

• Que o cajá na Amazônia é chamado de taperebá? 
• Que para os kupe o caju e o cajá são da mesma família? 
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Lucas Apinajé 



A'CRYTPYR I CAJU 

78 

Evaldo Pixãm Canela 



A'ket jõ a'crytpyr, ejpyr eta krjnre. Ne hõ jajõre. Ne ejrj rjrjre, 

ne me cõnea'te e'cõrxy. Ne me emy a'crytpyr ny e'prjm. 

Ne agost ny ce ha hy'ket to hy'ket. 

Danilo Porutor Canela 

Wesley Guará Kwow, Evaldo Pixãm Canela e Galdino Puhhy Krahô 

O caju é uma árvore da chapada. A árvore pode ser alta ou baixa, mas 

tem suas raízes profundas para buscar água no lençol freático. O pé tem casca 

grossa e esta casca serve para fazer remédio p'ara as mulheres. 

Quando as mulheres têm sua menstruação atrasada ou quando fica 

saindo muito caprô, elas usam o remédio da casca do pé do caju para regular 

a menstruação. A gente tira a casca, ferve a água e bota a casca para ferver 

um pouquinho; aí você coloca numa jarra ou panela e fica bebendo o dia 

inteiro. O remédio é um pouco travento ou amargo e de cor alaranjada. 

O caju é uma fruta gostosa e não só nós, mas os passarinhos também 

gostam muito de comer desta fruta. O caju serve de alimento em nossa 

comunidade. Nós fazemos suco e doce com o caju. Tem fruto que é docinho e 
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tem deles que é azedinho. Têm dois tipos de caju, o que nasce na chapada e 

o que a gente planta atrás da casa. 

A castanha do caju serve para comer e para fazer remédio para a gripe 

ou tosse, principalmente para as crianças. Você queima a castanha, coloca no 

copo com um pouco de água e dá para o doente beber. 

O tronco serve para fazer pilão e também para fazer tora para a gente 

correr. 

A flor do caju é rosa. Em agosto e setembro tem muito caju. Quando é 

tempo, as crianças gostam de sair na chapada para pegar caju. 

Célia Jmpejakwyj Krahô, Letícia Jõnkakwyj Krahô, Nelcina Tonkwyj Apãnjekra e 

Mareio Tepkrayt Apinajé 

Wesley Guará Kwow 



Nome Timbira P:crytpyr 

Caju, caju do cerrado, cajuí, caju do campo, cajuzinho 

Nome em português 
do campo, caju rasteiro, caju de árvore do ww, cajueiro, 
acajaíba, caju-manso, caju banana, caju manteiga, caju 
da praia, caju de casa. 

Nome científico Anacardium sp. 

Distribuição Praticamente em todos os estados brasileiros. 

O cajueiro pode medirde80cm a 20 metros, dependendo 
da espécie. As flores são pequenas e branco-rosada. As 

Descrição folhas são róseás quando novas, ficando depois verdes. 
O fruto é cheiroso e colorido com tons de vermelho e 
amarelo. 

Família Anacardiaceae 
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Do caju brasi lei ro se aproveita até o cheiro 

O Cerrado possuiváriasespéciesdecaju, mas a espécie mais comercializada 

e a única plantada no Brasil é o caju do nordeste. As outras espécies são exploradas 

por extrativismo. 

O caju é muito rico em vitamina C e é usado para o preparo de sucos, 

doces, sorvetes, licores, refrigerante, xaropes, vinagres, rapadura e passas de 

caju (fruto desidratado). 

O consumo do caju ajuda no tratamento de doenças do coração, diabetes, 

câncer, eczemas e reumatismo, e combate ainda a gripe e o resfriado. Por ter 

muitas fibras também é muito bom para o intestino. 

82 Como remédio a folha é usada para lavar cicatrizes e inflamações e o chá 

da folha pode ser usado para diarréia. A resina serve ainda como expectorante. 

A castanha de caju torrada é um produto muito nutritivo, caro e muito 

procurado por países da Europa, Estados Unidos e Canadá. A castanha pode ser 

comida ao natural ou usada no preparo de doces, farinhas, bombons, bolos, 

sorvetes, chocolates, etc. Da castanha também se extrai um fino óleo de uso em 

produtos de beleza, como remédio e na cozinha. Na medicina caseira a castanha 

é usada como remédio para vermes, diurético, antiinflamatório, cicatrizante e 

para limpeza de feridas. 

O liquido da casca da castanha de caju é usado na indústria química para 

a produção de plásticos, isolantes e vernizes. Esse óleo também pode ser utilizado 

na indústria farmacêutica como anticoagulante, anti-tumor e antimicrobiano. 

Existem mais de 200 produtos industriais que usam o óleo da casca da castanha 

de caju. 



Do tronco sai uma resina usada como repelente e na preservação de livros. 

A seiva produz uma tinta usada para tingir roupas, redes e linha de pesca. 

A casca da árvore é usada em curtumes para o tratamento do couro de 

bois. Ela também é adstringente e tônica. A raiz é purgativa. 

A madeira de cor rósea e dura recebe bem o verniz e é resistente à 

água do mar; por isso é usada para a construção de partes de barcos. Também é 

utilizada para lenha, carvão e na construção civil. 

Como você pode ver, o caju tem muitos usos e os estados que produzem 

quase todo o caju utilizado pela indústria são o Ceará, Piauí e Rio Grande do 

Norte. 

Vários países da América, Ásia e África hoje também já vendem a castanha 

de caju. A Índia é o maior produtor de castanha de caju do mundo; o Brasil vem 83 

em segundo lugar. Os Estados Unidos e o Canadá são os maiores compradores 

de castanha de caju do Brasil. A indústria do caju dá muitos empregos no Brasil. 

Mais de 255 mil famílias de pequenos agricultores vivem do caju. 

A grande diversidade de espécies de caju do Cerrado está ameaçada pelo 

avanço das plantações de soja, cana e pelo plantio de pastos. 
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As diversas bebidas e comidas feitas de caju 

Cauim: bebida indígena alcoólica; 

Tumbança: farinha de castanha de caJu misturada com farinha de 

mandioca, açúcar e água ou suco de caju; 

Cajuína: suco filtrado, engarrafado e cozido em banho-ma ria; 

Jeropiga: vinho de caju feito com cajuína e álcool; 

Mocororó: vinho feito com suco fermentado cru ou cozido; 

Maturi : castanha de caju verde muito usado na cozinha nordestina; 

Cajuada: suco de caju. 

Você sabia? 

• Que o caju é um fruto muito diferente? Para os kupe, o fruto do caju é 

a castanha e não a parte mole e colorida! 

• Que o suco concentrado de caju é o mais vendido no Brasil? 

• Que o Ceará esta querendo produzir um macarrão feito com massa 

de caju? 

• Que a Embrapa e a Universidade Federal do Ceará estão desenvolvendo 

uma pesqu isa para utilizar o caju como aditivo dos combustíveis de 

carros? 

• Que para os kupe o caju e o cajá são da mesma família? Você concorda 

com isso? 

• Que o caju é a 4a espécie de fruta mais plantada no Brasil? 



I 

O caju em versos 

Quem do caju só viu a castanha, 
E nunca viu o cajueiro, 
Não sabe a força tamanha, 
Desse fruto brasileiro. 
Se a castanha saborosa 
Satisfaz o paladar do 
Mundo inteiro, imagine 
O maravilhoso caju, maduro 
Que dá o doce, a cajuína 
E o suco sempre prazenteiro. 

. ' . . · - ~ . 

•• 
' 

::. 
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AWAJEHPYR I INAJA 
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Nelcina Tôn Kwiàyj 

I 
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Awajehpyr my a'ket kym hirot. Ne ejr}i kryjre, ne ejpyr rõn ne 

e'ky'te. 

E'hõ my hapjere, ne me paji me pryre te e'cõr xy'ny. 

my empej. Ne me paji jõrkwa jimoc pro me, ejkre jaher xy'ny 

my e'hõ pej. 

Paulo JYt Cacu Gavião 

Nelcina Tõn Kwiàyj 

O pé de inajá nasce no mato, tem florzinha bem pequenininha e pé 

alto e grosso. A fruta serve para alimentar o índio e as caças. 

A folha é bem fina e compridinha e serve para nós, índios, cobrirmos e 

fazermos as paredes da casa. A folha do inajá serve para fazer remédio, assim 

os velhos ensinam. Sua madeira é boa para fazer casa. 

Paulo Teneakwyj Krahô e Nonato Jõhi Krahô 
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Nome Timbira Awajêhpyr 

Nome em português 
lnajá, inajaí, anajá, anajax, coqueiro-anaiá, inajazeiro, 
naja-coqueiro. 

Nome científico Attalea maripa (Aubl.) Mart. 
No Brasil é encontrado nos estados do Acre, Amazonas, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 

Distribuição Roraima e Rondônia. Nos paises vizinhos é encontrado 
na Colômbia, Venezuela, Trinidad, Guiana, Equador, 
Peru e Bolívia. 

Descrição Palmeira com 3 a 20 metros de altura. 

Família Arecaceae (Palmae) 
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Mingau de inajá 

Coloque o i na já descascado em uma panela com água. Deixe-o cozinhando 

por 1 hora e 40 minutos. Soque o i na já cozido com o pilão, depois misture 

com mel e ele está pronto para ser comido. 

Maximiliana ou Attalea? 

Para alguns botânicos kupe o inajá é do gênero Maximiliana; para 

outros, do gênero Atta/ea. Como até hoje esses pesquisadores não 

chegaram a uma decisão sobre a classificação e o nome científico do 89 

inajá, alguns pesquisadores chamam ele de Maximiliana maripa e 

outros de Atta/ea maripa. 

O inajá e a luz elétrica 

O óleo do fruto do lnajá irá ajudar a produzir energia elétrica para 

comunidades isoladas da Amazônia em Roraima. A Embrapa Roraima, 

em parceria com o Instituto Militar de Engenharia, vai construir uma 

usina com capacidade de produzir luz para uma comunidade com até 

40 famílias. 



COCJÕPYR I INGA 
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Regina Ido Xàj Krahô 



Cocjõpyr pom ejpyr cõnto'ky ny. Hõ'ky pore Ejpyr ky ne e'pa ca-

mrorte. 

Ne e'hy japjete ne ejr)í jakare. 

Cocjõpyr xõ japjete ne me ejmy empej e'cõrxy ny. Me'wej e'tYj re

met ny me e'hy'to me cacõ ne me to ekõ. 

E'tõ xy to hamre xy caxõw. Ne e'hy to me cahyj hõkre xe xy. 

Ivan Poi-Caté Canela 

Reginaldo Xàj Krahô 

O ingá é uma árvore que nasce na beira do rio. O pé do ingá é muito 

alto e seus galhos são espalhados; e suas folhas são compridas; e suas flores 

branquinhas. A casca da ingazeira é fina e a fruta é comprida; e serve de 

alimento para nós. Os velhos fazem remédios das folhas para aliviar a dor de 

barriga. Com a semente, as mulheres fazem colar. 

César Kwyhkakê Krahô 
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Nome Timbira Cocjõpyr 

Nome em português 
lngá, ingá da praia, ingá verdadeiro, ingá cipó, ingá 
rabo de mico. 

Nome científico lnga edulis Mart. 

Distribuição Toda a Amazônia e América Central. 

Árvore de grande porte, podendo atingir 15 metros de 
Descrição altura. O fruto é longo, em forma de vagem, atingindo 

até 1 metro de comprimento. 

Fruto 
De coloração verde pardacenta. Polpa branca, doce, 
comestível e bastante rico em sais minerais. 

Família Mimosaceae 
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Os kupe e o lngá 

Pelo nome de ingá são conhecidas mais de 200 espécies do gênero ingá, 

da família das Leguminosas, sendo o ingá-cipó a espécie mais conhecida. 

O ingá é originário do Brasil, e pode ser encontrado de norte a sul do 

país; desde a floresta amazônica até as áreas remanescentes da Mata Atlântica, 

nas matas inundáveis ou nas matas de terras firmes. Por serem leguminosas, 

parentes do feijão, contribuem para a fertilidade dos solos ajudando na 

recuperação de áreas degradadas. 

Palavra de origem indígena, ingá significa "embebido, ensopado, 

empapado", devido talvez a consistência da polpa que envolve as sementes 

do fruto do ingazeiro. O fruto do ingá tem a polpa branca, doce e bastante 93 

rica em sais mineras. Ele só é consumido ao natural, não sendo utilizado no 

preparo de doces ou sucos. 

As vagens do ingá-cipó são facilmente encontradas nos mercados 

de Belém, Manaus, lquitos (no Peru) e qutras cidades da Amazônia, sendo a 

maioria colhida na mata. Poucas espécies são cultivadas. 

Na Amazônia, o ingá é muito comum nos arredores das casas e mesmo 

na mata, muitas vezes devido às sementes de fácil germinação que os kupe 

jogam nas trilhas e clareiras depois de comerem a polpa. Em alguns lugares 

também é utilizado para fornecer sombra aos pés de cacau e de café da região 

amazônica. 

A madeira pode ser utilizada como lenha ou para obras internas. 

Na medicina caseira o ingá serve como xarope para o tratamento de 

bronquite e como cicatrizante quando feito como chá . 



PÕJ XÕ I JATOBA 
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Evaldo Pixãm Canela 



Põjte par, me kajxá cahxõw i'cy impej Ke ah'crajre nõ i'kajxá ka 

to i'ky cwy tá ne me hahkà caxuw impej. Ma pryre hô ku, ma hane ne me 

kúcu Pe ajco me to amjijahocô, ne kam me ijkate, põjte ita pej. 

Cwyrjape pe ajco ityj me ku, ne kam me ijkate. Ne hane ne me to 

cuto, l'pry pej, ke hu ne l'tyc nare. Hacrat pry pej, itajê caxuw ma impej. 

Cuhy caxõw impej to impej. 

Paulo Thugran Apaniekra 

Tião Tejapoc KrahO e Fredson Pynhyc Krikati 

O jatobá é uma árvore muito bonita que fica na boca da mata ou na 

chapada. É uma árvore alta e grande. Ela tem casca grossa, a folha é redonda 

e a flor é branca. Ela dá frutos todos os anos, e todos gostam de comer o 

jatobá porque o fruto é muito doce. Quando as crianças vão para a roça e o 

jatobá já caiu no chão, as uianças juntam todos os jatobás no coto e levam o 

coto nas costas ou na cabeça. 

A madeira do jatobá serve para fazer casa e móveis. A casca do jatobá 

serve para fazer carvão para cozinhar. Nós aproveitamos a casca também para 

fazer remédio para dor de barriga. 

Elias Krixá Apinajé, Semeão Xikin Krahô, Raimundo Pretyc Krahô, Estevão Poh'croc 

Krikati e Osmar Xahhy Krahô 
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Nome Timbira Põjxõ 

Jatobá, jatá, jitaí, jataí, jataí-peba, jataíba, jutaí, jutaí-
Nome em português açu, jutaí-grande, jatobá-mirim, jatobeiro, copa I, 

farinheiro, burandã. 

Nome científico Hymenaea stilbocarpa Mart. 

Distribuição 
Todo o norte e nordeste do Brasil até o Paraná. Nos 
paises vizinhos ocorre em toda a América Central. -= 

Descrição Árvores com 15 a 20 metros de altura. 
Família Fabaceae 

Jatobá-da-mata 

Os kupe conhecem mais de seis espécies de jatobá no Brasil. Encontrado 

em diferentes variedades na extensa região que vai do Piauí ao norte do Paraná, 



infelizmente é a madeira o produto mais valorizado do jatobá. É dura, pesada, 

de cor vermelho-pardacenta e muito durável, sendo utilizada na construção 

civil e também nos acabamentos internos das casas. Por sua durabilidade o 

jatobá foi utilizado para construir a estrada de ferro de Carajás. 

Mas quem derruba a árvore só para aproveitar a madeira certamente 

desconhece as outras propriedades do jatobá. 

A árvore produz uma resina conhecida como jutaicica ou copa I, utilizada 

na indústria de vernizes e que também pode ser usada como remédio. 

Diferentes partes do jatobá são utilizadas na medicina popular contra 

diarréia, tosse, bronquite, problemas do estômago e fungos nos pés. A seiva 

é usada para tratamento de problemas pulmonares, mas deve-se fazer em 

pequenas doses. A resina em forma de emplastros é usada sobre as partes 97 

doloridas do corpo. A casca do caule é usada para lavar ferimentos e o chá 

da casca é usado em diarréias. A casca da árvore ou mesmo do fruto pode 

combater a tosse: é só mastigar e chupar a casca como se fosse uma bala. 

O fruto do jatobá é constituído por uma polpa amarela, farinácea 

e doce, sendo comido ao natural ou como geléias e licores. Seus frutos são 

vendidos em feiras regionais. A polpa do fruto também é transformada em 

uma farinha usada no preparo de bolos, pães, biscoitos e mingaus. 

A produção do jatobá varia muito. Uma árvore normalmente não 

produz frutos todos os anos. Muitas "descansam" em um ano e produzem no 

outro. Enquanto algumas árvores produzem pouco, outras chegam a produzir 

até 2.000 frutos. É uma espécie rara, em média menos de uma árvore por 

hectare, com distribuição irregular. A abundância de jatobá está diminuindo 

por causa da extração de madeira. 



PRôn~ 1 JENIPAPo 
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Car1ilo Rõpàr Krahõ 



Prõtte ce ha e'ijj pje'nõ kym hirot. 
Me pa'hõc x-Y'ny my cacõ empej, ne my my e'kY'te hajyr ne empej, 

me paxõmxõp kõt. Ejpyr ky'te ne e'kY crecre ne e'hõ cate'te ne encrecre. 
Prõtte xõ my empej xym e'ijj pryre jara me empo pry e'hy'kõ. Me 

pate e'hy'to amjõ ji hõc xy'ny my empej. Ne caXV~Yn to my me e'ijj cõ'cacro 
encjenxy jahy, ne my my caxwYn me, e'pa'põc pej. 

Paulo JYt Cacu Gavião 

Eta m porte. y Ne hõ jajote ne hõ caco tyc'te. Ne a'ket kjm e'ky. 
Eta my ejpyr catea to cate ne e'kY'te ne me pa'nõ cõ ejpyr ny ape. 
Ne ce ha hõ jere ne cõke ne me caco jate ne me to e'hõc ce ha 

empej to empej. 
Danilo Porutor Canela 

Car1ito Rõpàr Krahõ 

Este é o jenipapo. O jenipapo é uma árvore que nasce em qualquer 

lugar. Ele tem pé alto e liso, e não tem ninguém que consegue subir nele. O 

jenipapo é uma árvore grande, muito bonita, com folha grande, redonda e 

lisa. 

O jenipapo é uma fruta redonda e de cor preta. O jenipapo serve para 

pintar o corpo na cultura indígena. A gente tira o fruto, rala e espreme a tinta 

e passa no corpo. Fica bonito demais! 

Ela serve também para remédio; a sua casca é ótima contra coceira . 

Os pássaros se alimentam das sementes; até caça e outros bichos 
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também se alimentam das sementes do jenipapo. A madeira serve para fazer 

colher de pau e para lenha. Dá muito fogo. 

Manuel Pyhcryn Gavião, Galdino Purru Krahô, Elias Krixà Apinajé e Alda Gavião 

Nome Timbira Prõtte 

Nomes em português 
, Jenipapo, jenipá, jenipapeiro, jenipapinho, janipaba, 
janapabeiro, janipapo, janipapeiro. 

Nome científico Genipa Americana L. 

No Brasil, no estados do Norte, Nordeste, Centro-
Distribuição natural Oeste e Sudeste. Do México, até as Antilhas. Em toda 

a América tropical. 

Descrição Árvore de 12 a 20 metros de altura. 
Família Rubiaceae 



A "fruta que serve para pintar" 

O nome jenipapo vem da língua tupi-guarani, " nhandipab" ou 

"jandipab", e significa "fruta que serve para pintar" . Assim como o urucum 

esse fruto é conhecido e ainda hoje muito utilizado pela grande maioria dos 

índios brasileiros e da América do Sul como uma tinta para pintar o corpo e 

seus utensílios. A pintura do corpo com o jenipapo dura vários dias. 

A t inta provém do suco do fruto verde e a substancia corante é chamada 

pelos kupe de genipina. Com o amadurecimento ele perde o poder de pintar. 

Assim quanto mais verde o jenipapo, mais forte a cor fica. 

lndios do Xingu, Timbira e Marubo pintados com jenipapo. Fotos: Paul Dequidt. Serge Guiraud, Delvair Mon

tagner e Hilton Nascimento 
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Uma espécie de muitos usos para os kupe 

O fruto do jenipapo possui sabor forte e a sua polpa pode ser utilizada 

para fazer doces em forma de compotas ou cristalizado, sorvete, sucos, licor, 

xarope e até vinho. 

Na medicina caseira é utilizado como fortificante e estimulante do 

apetite. O chá das raízes é usado como purgante, as sementes esmagadas como 

vomitório, o chá das folhas como antidiarréico, o fruto verde ralado é utilizado 

para asmáticos, os brotos como desobstruinte, o suco do fruto maduro como 

tônico para estômago e diurético, contra úlceras, anemias e outras doenças. 

A casca do caule é usada no tratamento de úlceras e faringites. A polpa do 

102 fruto verde ajuda no tratamento de sífilis, calos dos pés e ruturas no umbigo 

das crianças. Bem maduro, é aconselhável no combate a anemia, a icterícia, a 

hidropisia, a asma e a enterite crônica. Em Cuba dizem ser afrodisíaco. 

O fruto verde é utilizado como corante para tintura em tecidos, 

artefatos de cerâmica e tatuagem. 

A casca do caule e os frutos verdes que são ricos em tanino são usados 

em curtumes para tratar os couros de boi e outros animais que os kupe usam 

para fazer bolsa, sapatos, cintos, etc. 

As folhas e frutos cortados em pedaços pequenos são utilizados na 

alimentação dos animais dos kupe, como bois, cabras e porcos. 

A madeira de cor branca é mole e elástica, flexível e racha com 

facilidade. É uma madeira que recebe bem o verniz e tem longa duração, 

sendo utilizada na construção de barcos e na construção de casas e prédios. 

Também é utilizada para a confecção de cabos de ferramentas, coronhas de 



espingardas, remos, esculturas, em marcenarias de luxo, em fundições para a 

moldagem de peças e em xilogravuras. 

O jenipapo também é utilizado para a arborização de parques e 

recuperação de áreas degradadas além de repovoamento de animais da fauna 

brasileira, sendo um ótimo atrativo para animais de caça como a anta. 

Você sabia? 

Para os kupe o jenipapo e o café são classificados na mesma família, 103 

a família das Rubiáceas. Então, para os kupe, o jenipapo e o café são 

espécies próximas, ou seja, são parentes! 

Será que os povos Timbira concordam com isso? 

O jenipapo e o povo Suyá 

Para o povo Suyá, morador do Xingu, somente os jenipapos pegos no alto 

da árvore prestam. Se o jenipapo cair no chão as pessoas não pegam e não 

usam. Dizem que se a pessoa usar esse jenipapo que caiu no chão, pode até 

morrer. 



T~RRE PYR I JUÇARA 
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Severino Hajnõ Gavião 



Terre xõ ita mã impej icurxá nã impej. I par te ryre te hajür, ihtyj me 

cuku. Ne me ejpyr to pyr ny, ne me to a'cohcre. Terre pyr my cu'crjmyx 

ny êh'coh'hi, ne carêc xwyre jêhpi ny coh'hi. Ne pryhre jara xwyre hu'kuh. 

Ne wa me êh'hu to cyhy jêhpix. Cym empoo cjin xy'ny. Ne me hari xwyre 

to me remet jahyh. 

Osmar Cahyyxa Krahô 

Severino Hajnõ Gavião 

A juçara tem em todo o lugar, na beira do rio e do riacho. Existe um 

tipo de juçara no território Krahô. Os Krahô aproveitam muito a madeira des

sa palmeira para fazer jirau para dormir. O pé da juçara é alto é fino. Quando 

começa a ficar maduro a gente vai buscar para fazer suco e comer com fari

nha. A fruta fica boa de comer no inverno. Tucanos e periquitos gostam muito 

de comer juçara, que fica à beira dos brejos. 

Elton Hiku Krahô e Simão Cajcàr Krahô 
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Nome Timbira Terre pyr 

Juçara, jussara, içara, iuçara, jaçara, jiçara, jissareira, 

Nomes em português 
1nçara, açaí do sul, palmiteiro, palmito branco, 
palmiteiro doce, ensarova, palmito, palmito do mato, 
palmito vermelho, ripa, ripeira. 

Nome científico Euterpe edu/is Mart. 
Tocantins, Maranhão, Espírito Santo, Goiás, 
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Distribuição natural Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Santa 
Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Nos países 
vizinhos, ocorre na Argentina e Paraguai. 

Descrição Palmeira com 5 a 20 metros de altura. 
Família Arecaceae (Palmae) 
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Juçara ou Açaí 

A juçara (Euterpe edulis) é uma palmeira, parente bem próxima do 

açaí (Euterpe oleracea). Existem 28 tipos de açaí. No Brasil existem nove tipos, 

mas somente três tipos são mais importantes: o açaí do Amazonas, o açaí 

do Pará, que dá em touceiras, e o açaí da Mata Atlântica e do Cerrado que 

também é chamado de juçara. 

Atualmente a juçara, nativa da Mata Atlântica está em risco de 

extinção. O motivo é que dessa planta se retira o famoso palmito doce e, 

para cada pedaço de palmito aproveitado, é preciso abater a palmeira inteira. 

Muito apreciado, o palmito vem sendo retirado da natureza em grandes 

quantidades desde a primeira metade do século XX. E o Brasil sempre foi o 107 

mais importante fornecedor de palmito para o mundo. 

Em pouco tempo, o palmito tornou-se o principal produto não 

madeirável explorado na Mata Atlântica. E, nas últimas décadas, a corrida para 

obtê-lo acabou acarretando numa extração predatória de uma velocidade 

jamais vista em outras espécies vegetais. Em 1990, alarmada com a situação, 

a Assembléia Legislativa de São Paulo proibiu a exploração não sustentada 

do palmito doce. Mas, clandestinamente, sobretudo durante a noite, os 

palmiteiros continuam suas incursões nas matas preservadas, derrubando até 

70 palmeiras em uma só jornada. Cada uma das belas juçaras, que podem 

chegar a 20 metros de altura, gera em média 300g de palmito, o equivalente 

a um vidro médio de conserva desses encontrados à venda. 

Para mudar essa situação seria necessário que o pequeno fruto da 

juçara passasse a ser mais valorizado que o seu palmito. Se a venda do fruto, 



ao invés do palmito, funcionasse como renda alternativa para a população 

das regiões de ocorrência da palmeira, assim como acontece com o açaí para 

os caboclos amazônicos, evitaria assim a sua derrubada. 

O desaparecimento da juçara ameaça outras espécies que se alimentam 

de seus frutos como os tucanos, jacus, jacutingas, etc. Hoje existem muitos 

projetos para ajudar esses moradores a produzir polpa e sementes em vez 

de derrubar as plantas para tirar o palmito. A diminuição da juçara da Mata 

Atlântica devido a derrubada para fornecer palmito começa a ameaçar os 

açaizeiros do Pará, da onde agora se tira o palmito usado no sul do Brasil. 

Hoje 90% do palmito vendido no Brasil é retirado dos açaizeiros do Pará. 

Nascendo em cachos abundantes e sendo extraído sem a necessidade 

108 de derrubar a palmeira, o pequeno fruto tem praticamente as mesmas 

propriedades de seu primo amazônico e sabor de seu suco é ainda melhor! E 

com um rendimento excelente: cada 4kg de fruto pode render até 5 litros de 

suco e cada palmeira produz 1 Okg por frutificação. 

O Maranhão é o terceiro maior produtor de juçara, só perdendo para 

o Pará e para o Amapá. 

A polpa do fruto da juçara é muito parecida com a polpa do açaí do 

Pará e do Amazonas, sendo um pouco mais doce do que estas. O fruto da 

juçara pode ser utilizado para a elaboração do "vinho de juçara", polpas, 

cremes, sorvetes, picolé, sucos, doces, licores, mingau, adubo e até álcool. 

O caroço, após a decomposição, é usado como adubo. Quando seco é usado 

para a produção de artesanato como colares, etc. Queimado, produz fumaça 

que repele insetos. 



As folhas secas servem como paredes para cobrir casas. As folhas verdes 

são usadas para fazer cestos, tapetes, chapéus, esteiras, adornos caseiros, 

adubo e até papel. 

A madeira é leve, dura, resistente e de grande durabilidade quando 

no seco, mas é de baixa qualidade. O caule seco é usado na construção civil, 

para fazer paredes, assoalhos, pontes, currais, chiqueiros ou como lenha. O 

caule verde serve para a produção de celulose e como isolante elétrico. O 

cacho é usado para a confecção de vassouras e adubos. 

As raízes fornecem proteção para o solo contra erosão, e são usadas 

como anti-hemorrágico e vermífugo. 

A extração intensiva do palmito do açaí por indústrias no Acre, por 

exemplo, fez com que o açaí esteja em extinção nesse estado. Na Bolívia, o aça í 109 

também está sofrendo, pois a exploração predatória está quase provocando 

a sua extinção. 

Nos anos 90, o açaí, que era desconhecido do resto do Brasil, começou 

a ser conhecido e vendido em São Paulo e no Rio de Janeiro. Atualmente, 

os jovens das grandes cidades gostam muito de comer açaí. Somente a 

valorização do suco do açaí e da juçara pode ajudar a diminuir a derrubada 

destas palmeiras e a sua extinção. 



RÕNHÁC I MACAÚBA 
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José Moraes Pruty 



Rõnhác pár ita mã ipár tery ne hô xô, ne ityj me kra tehte to me 

ajkri. 

lhô pe caaper hô pyrác, hire te rájyr mã me cukjê, ne me kãm me 

huxwY ne me cuhku. 

lhy wa me to e'xet ne me to me xet cuke. Ne me rõn to a'hyh. 

Osmar Cahyyxa Krahô 

• 
José Moraes Pruty 

Este é o pé da macaúba; o pé dela é alto e o fruto é muito doce. Quando 

as pessoas ficam de resguardo, elas comem o fruto. A folha tem espinho e 

parece com a folha da bacaba. Com a amêndoa da macaúba fazemos nossos 

remédios caseiros. Queimamos as amêndoas da macaúba para passar nas 

feridas das crianças. E com o fio nós fazemos nossos artesanatos. 

Osmar Cahyyxa Krahô 
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Nome Timbira Rõnhác 
Macaúba, macaúva, macacaúba, bocaiúva, bocaiuveira, 
bacaúva, coco-babão, coco-baboso, coco-de-catarro, 

Nome em português coco-de-espinho, coco-xodó, em boca ia, macaíba, 
macaiá, mucajaba, mocajá, mucajá, macajuba, macujá, 
marcová, chiclete-de-baiano. 

Nome científico Acrocomia acu/eata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 

Todo o norte e nordeste do Brasil; acima de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul. Nos países vizinho ocorre em toda 

Distribuição a América tropical e subtropical do Paraguai, Argentina 
e Bolívia, até o México, mas não sendo encontrada no 
Peru e no Equador. 

Descrição Palmeira espinhenta que pode atingir até 16 metros de 
altura. 

Família Arecaceae (Pa/mae) 
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Uma palmeira de muitos usos 

Do coquinho dos frutos se retira uma amêndoa que pode ser comida ao 

natural ou em doces como a paçoca e a cocada, sorvetes e licores. Dessa amêndoa 

também se extrai um óleo fino e transparente de excelente qualidade que 

pode ser utilizado na produção de margarina, sabão, vela, sabonete e xampu. 

Esse mesmo óleo pode ser usado como óleo de cozinha e combustível para 

lamparinas. Na medicina popular o óleo é utilizado no combate a pneumonia, 

como fortificante para as parturientes, contra dores musculares e de cabeça e 

como laxante. A raiz é diurética e a seiva cura febres. O óleo ainda serve como 

repelente para os mosquitos. 

A polpa do fruto crua, desidratada e moída produz uma farinha utilizada 113 

no preparo de sorvetes, bolos, pães e até na merenda escolar. 

As sementes podem substituir a brita no concreto e é usada para a 

confecção de botões. 

As cascas duras do coquinho são excelente carvão, melhor que o carvão 

de eucalipto. 

As folhas servem de alimento para bois e cavalos. Fornecem também 

fibras para fazer redes e linhas de pesca. E são muito utilizadas também para 

cobertura de casas e confecção de chapéus e balaios. 

Da ponta se tira o palmito. Do miolo do tronco se faz uma fécula 

nutritiva. Da seiva se produz um vinho. Os espinhos eram muito utilizados no 

passado como agulhas e alfinetes. 

A madeira é utilizada em construções rurais para fazer mourões, estacas 

e calhas para água. 



AP~N I MANGABA 
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Joel Dias Apinajé 



Apen pyr my hakõt ny pette. Ejpyr te krjnre. E'hõ japjere ne e'hõc. 

Hõ tatapre ne hacotre ne e'hõc. Ejpyr te hajyr ne e'hõc. Pryre kw)t cõkõ: 

po, awxet, pjecre ne e'ijj mehi cõkõ. Apen ce ha amcrY kym ejrj ne hõ. 

Ce ha ta'te pym pe ce ha apõ ajxwj. 

Creuza Prumk\VYj Krahô e Sabino Cojam Krahô 

Paulo Tenecwyj KrahO e Urbano Gavião 

O pé de mangaba só dá na chapada. Essa árvore gosta de areia branca. 

Ela é baixa como o pé de goiaba. A folha é compridinha e o fruto é redondo 

e amarelo, e muito gostoso de comer. A mangaba é um fruto que parece do 

t ipo da maçã, tem só carne boa e doce, só que o fruto da mangaba é pequeno. 

Da sua casca, folha e fruto, sa i um leite que cola nas mãos. 

A mangabeira começa a botar flor em Junho; ela é bem miudinha e 

branquinha. A mangaba só dá flor e fruto no verão. Mas é quando começa a 

chuva que a mangaba começa a cair. A fruta da mangaba a gente come só 

quando está no chão. Caitetu, veado, peba, seriema gostam é muito de comer 

mangaba. 

João Pedro Cawár Krahô e Walmir Wacaj Krahô 
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Nome Timbira Apen 

Nome em português 
Mangaba, mangabeira, mangabeira-do-norte, 
fruta-de-doente. 

Nome científico Hancornia speciosa 

Fruta exclusiva do Brasil, sendo abundante no nordeste, 
cerrado do Centro-Oeste, norte de Minas Gerais e 
parte da Amazônia no Pará. Alagoas, Bahia, Distrito 

Distribuição Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, São Paulo e 
Tocantins. 

Descrição 
Árvore com 2 a 1 O metros de altura. Flores quase bran-
cas, grandes e com suave perfume. 

Família Apocynaceae 
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A fruta símbolo oficia l do estado de Sergipe 

A mangaba é uma fruta de alto teor nutricional, rica em proteínas, 

vitamina C e ferro. É uma das mais importantes frutas para a produção de 

xaropes, doces, geléias, vinhos, vinagres, sucos, sorvetes e licores no nordeste e 

centro-oeste. É tão procurada que a quantidade de frutos coletados e vendidos 

não atende à demanda do mercado. Os maiores produtores de mangaba são 

os estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. 

Na medicina popular, a folha serve para diabetes, obesidade e verrugas; 

a casca para os pulmões, fígado, cãimbras e luxações. O chá de folhas é usado 

para cólica menstrual e a raiz é usada parar tratar luxações e hipertensão. 

A árvore da mangaba produz um látex que já foi utilizado no passado 117 

para a produção de borracha, principalmente durante a Segunda Guerra 

Mundial. Esse látex serve para impermeabilizar tecidos e confeccionar bolas, 

como as que fazem os índios do Xingu. Esse látex é pela medicina popular 

utilizado também no combate à tuberculose, estimulante das funções 

hepáticas, tratamento de úlceras, dermatose e verrugas. Mas deve-se tomar 

cuidado, pois é venenoso. 

Durante parte do ano, várias famílias vivem da venda de frutos da 

mangaba coletados da mata. 

"Mangaba só presta quando tá no chão" 

(Dito popular que indica a época de colher mangaba) 



HEHXPORE xu PYR I MARAJÁ 
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Antônio Raimundo Barros Tlmblra 



Hêhxpore pyr my hêhre, êh'hu me, ne cohte hajyr pom ki hotre 

pyr. Ne cu'cr9mcyx ny peht êh'coh'hi, hêhpu me. Ne êhjpyr hêhture 

ne eh'conhi. Ne ki ha hu êhntep ne ha hu êh'tyhcre. Peca ha êhnri ne 

cohcoh. Hu xwajre me r}'n pehrehn. A'pryhre me pryhre êh'tyx hu coh. 

Jonas Polino Gavião 

AntOnio Raimundo Barros Timbira 

Este é o pé de marajá; o pé de marajá é cheio de espinho e a palha 

também. O pé de marajá é parecido com o pé de catolé. Esta árvore gosta de 

ficar na beira de riacho e de lagoa. Os pés de marajá só nascem em conjunto. 

Quando a fruta amadurece, fica bem pretinha. Aí você tira e vai comer. A 

fruta é azeda e ao mesmo tempo é doce. É uma mistura de sabor. Os pássaros 

e os bichos se alimentam também do fruto do marajá. 

Jonas Polino Gavião 
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Nome Timbira Héhxpore xu pyr 

Nome em português Marajá, palmeira-marajá, coco-preto. 

Nome científico Bactris acanthocarpa Mart. 

Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Roraima, Acre. 
Distribuição Ocorre também em todo o norte da América do Sul até 

a Bolívia. 

Descrição 
Palmeira espinhosa podendo atingir até 6 metros de 
altura. 

Família Arecaceae (Palmae) 
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Marajá 

O fruto verde pode ser comido ao natural; quando maduro apenas 

as amêndoas são comidas. Da polpa do fruto do marajá se fabrica o licor de 

marajá e até um vinagre. Do fruto também se extrái um óleo. 

As folhas são usadas para fazer esteiras, chapéus e cestos. 

As sementes são usadas para fazer adornos como colares e brincos. 

A madeira é usada pelos indígenas para fazer armas, pontas de 

flechas, lanças e utensílios domésticos. Também é usada para fazer bengalas e 

esteios. Por ser uma madeira resistente a umidade é usada para fazer currais 

de pesca. 

Na Colômbia os índios usam esta árvore para extrair sal vegetal usado 121 

na mistura com tabaco. 



ENTOPYR I MIRINDIBA 
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Guíme Parhy KrahO 



Pi eta jap,.Y ento xõ. Pi eta my erom k m e'cõ'he, y ken japkre my 

e'cõ'he ne hawen kym e'cõ'he, ne hapkre ny hanea ne e'cõ'he. Mehi te 

e'cõf'XY enare, pryre te hyn to hyn e'cõrxy ny. 

Pom hõ eta ryre ne ware, ne e'hõ jajõre. Ne ejpyr cate ne e'ky 

ne, e'pa jy'tõ to hy'tõ. Ne mês te jõn ny ce ha entopyr. Ne hõ hy'tõ to 

hy'tõ pryre te e'cõrxy caxõw. 

Danilo Porutor Canela 

Cláudio Polui e Guime Parhy Krahô 

Essa árvore é chamada de mirindiba. Ela fica só na mata de vão de 

serra e na mata da beira de córregos e capão. Nós, índios, não comemos a 

fruta da mirindiba, mas as caças gostam é muito de comer. 

A fruta é compridinha e azedinha; a folha é meio redondinha. O pé de 

mirindiba é grosso e alto, com muitos galhos. 

No mês de Junho esta mirindiba está dando muito fruto e as caças 

estão comendo. E nós vamos esperar para matar alguma caça. 

Guime Pahyr Krahô 
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CÔTERE I MURICI 
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João Pedro Cawyr Krahô 



Cõtêre my e'hõ ca,.Y,.Yre ne ejr9 my e'tatapre. 

Ne ejpyr my e'k}t tyjre ne enc..ytyjre ne e'rõtre. 

Danilo Purotor Canela 

João Pedro Cawyr KrahO 

O pé do murici não é muito alto. É mais para baixo e a folha é redonda e 

cheia de pêlos. A casca do tronco é grossa e áspera. A flor pode ser amarelinha 

ou rosa e o seu fruto é amarelo e muito gostoso. 

Sebastiana Pahpré Krahô 
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Nome Timbira Cõtêre 

Murici, mirici, muricizão, muricizinho, 
Nome em português douradinha-falsa, orelha-de-burro, orelha-de-veado, 

semane1ra. 

Nome científico Byrsonima verbascifo/ia 

Distrito Federa l, Alagoas ,Amazonas, Bahia, Goiás, 
Distribuição Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Pará, Paraná, São Paulo e Tocantins. 

Descrição Arvoreta com 3 a 5 metros de altura. 

Família Malpighiaceae 

Cambica de Murici 
Amasse o fruto em água até desprender sua massa carnosa depois misture 
com farinha. Adoce se quiser. 



Alimento de pobre 

O murici é considerado uma das frutinhas mais saborosas do nordeste 

brasileiro. É uma fruta muito nutritiva e é conhecido como "alimento de 

pobre". Com ela se faz a cambica de murici, um prato muito apreciado no 

nordeste. O fruto é comido ao natural ou no preparo de doces, licores, sucos 

e sorvetes. Sua madeira, amarela ou avermelhada, é brilhante e também é 

muito boa para a construção civil e marcenaria de luxo. Também é uma boa 

lenha. 

Na medicina popular a casca é usada contra febres. Os f rutos são 

laxantes e usados para combater tosse e bronquite. E os ramos com fo lhas 

são anti-sifíl icos e diuréticos. É usado também na indústria de tratamento de 127 

couros. Na tinturaria a casca é usada para produzir um corante preto usado 

para tingimento de tecidos, dando a cor cinzenta ao algodão. 

O murici é orig inário das regiões norte e nordeste do Brasil. Existem 

muitas variedades de murici no Brasi l, e eles são diferentes na cor das f lores 

e pelos locais onde preferem nascer, como o murici-branco, murici-vermelho, 

murici da mata, murici da chapada, murici das capoeiras, murici da praia, 

murici da serra, etc. Grande parte dos muricis é espontânea em praticamente 

toda a Amazônia e na Mata Atlântica, mas são freqüentes também no sertão 

nordestino, nos cerrados do Mato Grosso, Goiás e Tocantins, no litoral norte 

e nordeste e nas serras da região sudeste. O murici pertence à mesma famíl ia 

botânica da acerola. 



CAPOCRE I OITI 
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Elton Hiku Krahõ 



Capõcre my caprõn kõt pet e'cõ'he. Ne ejpyr my e'cy'te. 

Ne e'pa jekõt pette. 

Hõ cõromre ne hapjere ne entep tatapre. Ne hõ'ky põrõre, ne 

e'hõ kryjre cõromre. 

Ejr jakare, y ne hõ xwyre my, pryre te e'cõrxy. 

Mário Pji'cohcy Gavião 

Genival Cacró KrahO 

O oiti nasce na chapada e na beira da vereda. A árvore é muito alta 

e seus galhos são tortos. O seu caule é duro e grosso, de cor cinza. A folha 

é pequenina e verde. A flor é branca e serve para alimentação dos animais. 

O fruto é bem pequeno, compridinho e tem a casca f ina. Ele é verde, mas 

quando amadurece é amarelinho. O fruto serve para a nossa alimentação. Ele 

é bem docinho. No mês de outubro tem muito oit i. As caças também gostam 

de comer oiti. 

Renato lôxi Krahô ,Célia Jmpejakwyj Krahô, Letícia Jõnkakwyj Krahô e Nelcina Tonkwyj 

Apãnjekra. 
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Nome Timbira Capõcre 

Nomes em português 
Oiti, oitizeiro, morcegueira, guaiti, oiti-cagão, 
oiti-mirim, oiti da praia, etc. 

Nome científico Licania tomentosa 

Distribuição natural 
Associado à floresta pluvial atlântica do Piauí até o 
norte do Espírito Santo e Minas Gerais. 

Árvore com até 20 metros de altura, copa frondosa e 
atraente, folhas simples. Folhagem densa e perene. 

Descrição 
Flores pequenas e brancas produzindo em cacho. 
Produz muitos frutos por planta sendo os frutos 
comestíveis de polpa pegajosa e amarela e de cheiro 
forte. 

Família Chrysobalanaceae 
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Os kupe e o oiti 

O pé de oiti tem uma madeira dura de ótima qualidade e longa 

durabilidade, sendo usada pelo kupe para diversas finalidades: para a 

construção civil, para fazer postes para a iluminar as ruas das cidades, para 

fazer dormentes para os trilhos dos trens, para a construção de embarcações e 

vários outros usos. 

Por possuir uma copa frondosa que dá muita sombra, ter raízes que não 

destroem as calçadas e resistir bem à poluição, o oiti tem sido muito utilizado 

para fornecer sombra nas cidades de quase todo Brasil, principalmente em São 

Paulo, Rio de Janeiro e no norte e nordeste do país. Assim é muito presente em 

jardins, praças, avenidas e ruas. 131 



PRiN I PEQUI 
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Estevao Poh'croc Krikati 



Prin pyr my hakõt ny pette. 

Ejpyr tery ne e'ky kryjre, ne ejr9 jakare. 

Hõ tetette ne hacotte. 

Prin ce ha amcrY kym ejr9 ne hõ. 

Ce ha ta'te kym entep ne ajxw}t. 

Pom pryre cõkõ etaje my: 

po, awxet, pyn, krYjre, krêre, mehi hanean cõkõ. 

Creuza PrumkwYj Krahô e Sabino Cojam Krahô 

Estevao Poh'croc Krikali e Elias Krixá Apinajé 

O pequi é uma árvore do Cerrado; só nasce na chapada. O pé é alto e 

a casca do tronco é fina . Sua fruta é redonda e verde, e as flores são brancas. 

O pequi dá flores e frutos no final do verão. No período da chuva, amadurece 

e cai. Nós gostamos de comer pequi. Os bichos que comem estas frutas são, 

principalmente, veado, peba, paca, cutia, arara, papagaio e o periquito. 

Aderivan Kograplô Canela 
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Nome Timbira Prin 
Pequi, piqui, pequiá, pequeá, pequiá-pedra, piquiá, 

Nome em português piquiá-bravo, pequerim, amêndoa-de-espinho, 
grão-de-cavalo, noz de surava e sua ri. 

Nome científico Caryocar brasiliense Camb. 
Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 
Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás, 

Distribuição Distrito Federal, São Paulo, Rio De Janeiro, Ceará, 
Pernambuco. Nos países vizinhos, ocorre no Suriname 
e nas Guianas. 

Descrição Árvore com 6 a 15 metros de altura. 
Família Caryocaraceae 
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O símbolo do Cerrado 

O pequi, um símbolo do Cerrado brasileiro, por seu valor econômico 

e nutricional também é conhecido como "ouro do Cerrado". É uma fruta 

apreciada por sertanejos, indígenas e moradores das cidades do norte e 

nordeste do Brasil. Esta paixão pelo pequi, os índios transmitiram para a 

cultura sertaneja. O nome pequi é um nome herdado da língua tupi-guarani 

que significa "casca espinhenta", em que "py" quer dizer casca ou pele e 

" qui", espinho. Isto porque a única contra-indicação são os espinhos finos e 

penetrantes que existem bem no núcleo do caroço. 

Existem 19 tipos de pequi; oito deles ocorrem no Brasil, principalmente 

na Amazônia, mas a espécie mais importante, mais conhecida e mais utilizada 135 

é o Caryocar brasiliense comum no Cerrado. 

No final do ano o ar da região do Cerrado tem o perfume do pequi. 

Primeiro são os animais silvestres que se alvoroçam: abelhas, pássaros de 

todos os tamanhos, pequenos e médios roedores e mamíferos. Além das 

pacas, cotias, tatus, preás, veados, os pequis alimentam também os animais 

de criação soltos nos quintais e nos pastos. O gado gosta de comer a polpa 

do pequi, quebra os frutos com o casco e recolhe a massa. Algumas vezes 

se machuca com o espinho. Acaba transmitindo ao leite o cheiro do pequi e 

torna ele mais amarelo quando ingere muito dessa polpa. 

Nessa época, quando o pequizeiro começa a soltar seus f rutos, os 

campos se enchem de homens, mulheres e crianças. As pessoas levantam bem 

cedo, pois os frutos caem à noite. Algumas famílias que moram distantes se 

mudam para os pequizais. A coleta para venda dos frutos de pequi é uma 



importante fonte de renda para várias famílias moradoras do Cerrado. Do 

pequi pode-se aproveitar quase tudo. 

O fruto do pequi é vend ido ao natural, sendo utilizado no preparo de 

várias comidas e doces. O fruto também é uti lizado para a produção de óleo. 

Esse óleo é usado para o tratamento de bronquite, tosse, gripes e resfriados. 

Também pode substituir a manteiga e a banha no preparo de comidas ou 

mesmo para a preparação de licores, muito apreciados e vendidos até para o 

Japão. Também se utiliza esse óleo para produzir sabão. 

A casca do pequi fornece uma tinta de cor amarelo acastanhada 

utilizada no tingimento de algodão, lã, palha e couro, sendo usada até na 

preparação de tinta para escrever. Também é util izada nos curtumes. Pode 

136 também ser aproveitada na fabricação de sabão e ração an imal. 

As folhas são adstringentes que estimulam a secreção da bile. A raiz 

macerada é usada para matar peixes. 

As flores também são uti lizadas na medicina popular como regulador 

da menstruação. A semente é usada para a extração da castanha utilizada na 

preparação de paçoca e óleo branco. Esse óleo da castanha do pequi é muito 

perfumado e é utilizado para o preparo de cosméticos (cremes, sabonetes e 

xampus). 

A madeira é resistente à umidade e, por isso, é muito procurada para 

fazer dormentes, pontes e peças para carros de boi, construção de barcos, 

rodas de ralar mandioca, gamelas, pilões e colheres de pau. Produz ainda 

um excelente carvão. Por t odas estas qualidades o pequizeiro é uma espécie 

recomendada para ref lorestamentos. 

Por séculos, o pequizeiro foi abundant e no Brasil Central e serviu de 



alimento para a população de poucos recursos. Infelizmente, nos últimos 

anos, o fogo das queimadas tem sido responsável pela considerável diminuição 

dessa árvore nativa, que já está correndo o risco de extinção. No Cerrado, 

zona de fronteira agrícola em expansão desde a década de 1980, de maneira 

geral, a cobertura vegetal nativa vem sendo derrubada pelas pastagens para 

a pecuária extensiva e pela lavoura de grãos; e mais recentemente pelas 

fazendas de soja. E a árvore do pequi vem caindo por terra, deixando de 

produzir frutos, para virar matéria prima para a produção de carvão vegetal. 

O pequi está ameaçado de extinção? 

O pequizeiro estava ameaçado de extinção devido à quantidade de frutos 

coletados e ao desmatamento. Esse risco foi afastado devido à técnica de 137 

propagação desenvolvida por pesquisadores brasileiros. 

Você sabia? 

• Que a galinhada com pequi é a comida mais conhecida de Goiás? 

• Que o pequi é rico ~m vitaminas A, E e C muito importantes na 

alimentação das pessoas? 

• Que o pequi pode ter até 20 vezes mais vitaminas A que a cenoura? 

• Que o pequi tem mais proteínas que o arroz e a batata? 

• Que no norte de Minas Gerais o pequi é conhecido como "carne de 

pobre" . 

• Que o pequizeiro é uma árvore protegida por lei que impede seu 

corte e comercialização em todo o Brasil? 

• Que já existem cremes para a pele feitos com pequi? 
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O Pró-pequi 

Pró-pequi é o Programa Mineiro de Incentivos ao Cultivo, ao Consumo, à 

Comercialização e à Transformação do Pequi e demais Frutos de Plantas 

Nativas do Cerrado, elaborado pelo governo de Minas Gerais, visando a 

preservação do pequi e do Cerrado. 

Ditos Populares 

"Pequi bom é pequi do chão." 

O pequi em versos 

Tem cagaita e araçá 

Ananás e cajuzinho 

O melado é docinho 

Tem pitomba e cajá 

Tem até maracujá 

Sirigüela e buriti 

Até mel de jataí 

Mas uma coisa eu insisto 

Eu não t roco nada disto 

Por um óleo de pequi. 

Três Motes do Pequi 

Téo Azevedo 

"É tempo de pequi; cada um cuida de si." 

Aparece um corre-corre 

De dezembro pra janeiro 

O mundo é dos mais espertos 

É dos que chega primeiro 

Quando é no mês seguinte 

Isto é, em fevereiro 

Ninguém queixa da miséria 

Todo mundo tem dinheiro 

(Louvação ao Pequizeiro - versos colhidos em Talobeiras 

por Milene Antonieta Coutinho Mauricio - 1988) 



Sabão de pequi 

Coloque 3 litros de raspas do fruto de pequi · na água e deixe. No dia 

seguinte, acrescente 3 quilos de.sebo e Y2 quilo de soda. Deixe cozinhar 

até dissolver todos os ingredientes. 

Tintol da casca do fruto do pequi 

Para cada 1 O litros de água coloca-se Y2 kg de sal. Coloque a casca do 

pequi e a roupa dentro para ferver no mínimo 1 hora. A seguir lave a 

roupa com água e sabão e esta pronta a tintura. 

Paçoca de castanha de pequi 

Retire a castanha da semente e depois a membrana que a encobre. 

Soque em um pilão. Misture com farinha de mandioca e açúcar e soque 

novamente. Para 1 xícara de castanha, coloque 1 xícara de farinha e Y2 
xícara de açúcar. 

Arroz com pequi 

Cozinhe 8 a 15 pequis com 2 copos de arroz temperando com óleo, alho 

e cebola (se quiser). 

139 



GRETENRE PUÇÁ 
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Osmar Xahhy Krahô 



Gretenre na te kapõt hy kõ. Ne pyr prek, õ jakonre. Na te panhi 
kõkõ nhüm mry manen kõkõ. Ne pyr ky hyte ne ym mex o mex. Ejakamy 
na mry pety k}im ynh. Kõwenh a'xwYj. Kym rY xynh. 

Carlos Tepkryt Apinajé 

Osmar Xohhy KrahO e Nonato Nhohi KrahO 

O puçá nasce no Cerrado. Tem muitos pés de puçá na chapada. Ele 

vive só na terra dura. O puçá fica junto com o pé de tucum na chapada. 

As árvores são muito altas; com casca grossa. As folhas são miudinhas 141 

e de cor branca. O tempo de floração é o mês de setembro e logo vêm em 

outubro os frutos, que são muito doces e servem para as pessoas e os bichos 

do mato comer. Os passarinhos também gostam muito de comer o fruto e a 

flor do puçá . A flor também é docinha . 

A fruta do puçá é redondinha, amarela e cheirosa. Nós comemos 

direto e também fazemos suco. A fruta é bem mole e gostosa e quando vai 

entrar no tempo do puçá, vai dar muito, ninguém dá conta e até estraga os 

frutos. 

A casca da árvore serve para fazer remédio. Os mais velhos ensinam 

que é para tirar a casca do pé do puçá, colocar na água e ferver por uns 20 

minutos. Depois esfria o chá e você pode beber que vai curar a sua dor. 

Quando nós precisamos, nós cortamos o pé de puçá para fazer a 

tora para a gente poder correr. 

Paulo Tenãkuwyj Krahô, João Pedro Cawyr Krahô, Elton Hiku Krahô, André 
Cuhêhkê Krahô, Juruna KemKwyj Canela e Pedro Jawiw Krahô, Guim Pàrhy Krahô 



RONRE xo I TUCUM 
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Ronre xõ my põ kym pet e'cõ'he. E'krõ prire, ne e'hy cõr xy'ny 

empex. Ne me cahyj cõkw5', ne me to cacõ jahy, ne me to hõ cõxwa. 

Ne me e'hõ pen hõr re, ne me ta'ny cora jaxõ he jy'hic ny. 

Ne hõr to my me empo kwy jahyr. 

Ne me hõr to kry jahy, tep pro xy'ny cõ'kym. 

Crõre hõ'kõr cate. Ronre xõ amcro cõne'cõt hapõj. 

Mário Pji'cohcy Gavião 

lsamil Krahô e Raimundo Pretyc Krahô 

O tucum é uma planta da chapada que gosta da areia. O pé é baixinho, 

rasteiro e tem muito espinho. O tucum rasteiro tem o seu fruto bem duro, 

casca grossa, e dentro da casca tem um coquinho que é a semente, que serve 

para comer. A mulherada tira o leite da amêndoa para temperar a comida. 

A cotia e o caitetu comem muito o coquinho do tucum. Ele é alimento para 

muitos animais. 

Da folha é tirada uma fita, embira, para fazer enfeite, colar e linha para 

costurar. Com a embira também se faz a tarrafa para pegar peixe no brejo e as 

cordas dos nossos arcos. O tucum rasteiro também serve para fazer remédio 

para os olhos quando estão inflamados. Esse tucum dá o ano inteiro. 

Manuel Pyhcryn Gavião, Galdino Purru Krahô, Elias Krixà Apinajé e Alda Gavião 
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PY I URUCUM 
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Juruna Kenykun 



Py my ejkre catõt re hirot. 

Ejpyr pa jy'ket, ce ha ejrj ne hõ, ne entep ce ha me e'kê'kê ne e'hy 
ne cahõw kym twY ne cacõ capa me paner kym haxwy ne to e'horhot pe 
pe Cê ha ênCrY ne CÕpe py. 

Pe ce ha me to a'cõcrY. 

Paulo Thugran 

O pé de urucum nasce atrás das casas, nos quintais da nossa comunidade. 

O pé tem muitos galhos. Quando começam a aparecer as flores, não demora e 

logo começam a aparecer os frutos. Dentr·o do fruto têm muitas sementes. 

Quando os frutos f icam maduros, a gente quebra o galho, debulha 

e vai botar a sementinha, que é bem vermelha, no pilão e va i pisar. Depois 

de pilado, coloca o suco na panela e fica fervendo, gasta muito tempo no 

fogo. Quando secar, faz uma bola de urucum e está pronto para pintar nosso 

corpo. 

Reginaldo Ron Krahô 
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Nome Timbira Py 

Nomes em português 
Urucum, urucu, colorau, açafroa, açafrão, açafroeira 
da terra, urucu uva, bixa. 

Nome científico Bixa orellana L. 
Distribuição natural Originário da América tropical. 

Descrição Planta com 2 a 9 metros de altura com as flores rosadas 
e em cachos. 

Família Bixaceae 
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As propriedades medicinais do urucum 

As sementes do urucum são usadas na medicina popular como 

expectorante e nas afecções diversas, principalmente do coração. Também é 

utilizado como antídoto contra veneno de mandioca brava. 

A tintura de sua semente aplicada sobre a pele elimina verrugas, 

manchas brancas e rejuvenesce a pele. 

As sementes são estomáticas e laxativas e empregadas na cura de 

bronquites e em queimaduras. 

O chá das folhas é ótimo para pnsao de ventre, hemorróidas, 

hemorragias, bronquites, faringite e inflamações dos olhos. 

O chá da raiz é diurético, usado nos males dos rins, no tratamento da 147 

asma e da coqueluche, no combate a bronquite e doenças respiratórias. As 

folhas são usadas para os mesmos males. 

A madeira serve apenas para lenha. 
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Colorau: um importante corante natural 

O colorau ou colorífico é produzido a partir do urucum e é usado como 

corante e tempero. É um corante natural que ajuda a reduzir o colesterol e 

que é muito melhor que os artificiais que podem dar doenças como o câncer. 

O colorau é constituído pela mistura de fubá de milho com urucum em 

pó e um pouco de sais e óleos comestíveis. Hoje, no Brasil, existem grandes 

plantações de urucum. Cerca de 60% da produção de urucum do Brasil é 

destinada à fabricação de colorau. 

O colorau é usado como corante, aditivo em alimentos, em manteigas, 

margarinas, maioneses, molhos, mostardas, salsichas, salames, sopas, sucos, 

macarrão, pós para pudins, refrescos, sorvetes, queijos, recheios, biscoitos, 

produtos de confeitaria, balas, refrigerantes, vinhos. 

O urucum também é usado como corante natural em produtos 

cosméticos como perfumes, óleo para cabelo, esmalte, batons, bronzeadores, 

pós faciais, etc. 

Também é usado na indústria de impressão e como tinta para tecidos, 

ceras para assoalhos, graxas para sapatos, filmes, tintas, vernizes, etc. Devido 

à beleza das suas f lores e frutos, o urucum também é utilizado para enfeitar 

os jardins dos kupe. 

A empresa francesa Aveda e o urucum dos Yawanawa 

A empresa francesa Aveda Cosméticos vem comprando dos índios Ya

wanawa no Acre o urucum usado na produção de cosméticos e de um 

batom especial vendido na Europa e Estado Unidos. 



Você sabia? 

• Mais da metade do urucum vendido no Brasil {60%} é usado para a 

fabricação de colorau? 

• A cor vermelha das salsichas, molhos e de muitas outras comidas de 

kupe é proveniente do urucum? 

• Os maiores produtores de urucum no mundo são o Peru, o Brasil e o 

Quênia (um país da África). 

• Os Estados Unidos é o maior comprador de urucum do Brasi l. 

• A tinta do urucum de cor amarela é chamada de orelina e a de cor 

vermelha é chamada de bixina. 

lndios do Xingu, Yanomami, Timbira e Yawanawa com urucum. Fotos: Paul Dequidt, Serge Guiraud, Hilton 

S. Nascimento e Sergio Vale. 
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A viagem dos frutos 

Sempre que as pessoas de diferentes lugares do mundo viajam ou 

mudam de lugar, levam junto consigo frutas ou mesmo sementes para serem 

plantadas na nova terra. Assim, sementes viajam junto com as pessoas e frutas 

desconhecidas começam a aparecer em lugares onde antes elas não existiam. 

Com a chegada dos primeiros europeus no Brasil, chegaram também 

mudas e sementes de novas frutas, que traziam da Europa, a terra deles. 

Também chegaram frutas que eles tinham conhecido em outras terras e que 

150 aprenderam a gostar e a plantar. Assim, começaram a chegar novas frutas no 

Brasil, muitas delas de terras distantes como a África e a Ásia. 

Mas não foram só os kupe que trouxeram frutas novas para o Brasil. 

Os próprios índios, muito tempo antes dos kupe chegarem, já trocavam 

sementes de frutas com outros povos indígenas moradores de terras distantes. 

O abacate, por exemplo, veio dos povos indígenas situados na América Central 

e o mamão veio dos povos indígenas situados na Colômbia, Equador e Peru. 

Com isso, frutas de vários lugares do mundo começaram a chegar ao 

Brasil. Da África veio a melancia e veio o cajá. Da Europa vieram a uva e a 

maçã. E da Ásia veio a laranja, a tangerina, o limão, o coco-da-bahia, a jaca e 

a manga. 

Hoje, todas essas frutas já são tão comuns para nós e o seu gosto já é 

tão conhecido por todos que nem pensamos que não são nativas do Brasil. 

Quando os primeiros europeus chegaram no Brasil encontraram muitas 



frutas que não conheciam. Não sabiam nem seus nomes, como comer e de 

que forma utilizar. Assim, esses primeiros kupe aprenderam com os povos 

indígenas os usos e os nomes dessas frutas. O primeiro povo indígena que eles 

encontraram foi o Tupinambá, povo de língua Tupi que morava perto do mar. 

E, até hoje, a maior parte dos nomes em português das frutas nativas são, na 

verdade, nomes em tupi, a língua dos Tupinambá! 

Da mesma forma que vários frutos novos chegaram ao Brasil, muitos 

frutos daqui foram levados para terras distantes. Assim, frutos nativos, tão 

conhecidos de vocês como o caju, o maracujá e a goiaba, por exemplo, foram 

levados para a terra da onde saíram a manga e a jaca. 

Com isso, os frutos de diferentes partes do mundo começaram a se 

misturar. 

A viagem do caju 

O caju foi se espalhando pelo Brasil por 

meio dos deslocamentos dos povos indígenas de 

uma região para outra. Assim, vários lugares do 

Brasil que antes não tinham caju começaram a ter. 

Depois, com a chegada dos portugueses, o caju foi 

levado de barco para o resto do mundo. 

Paulino 
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Primeiro os portugueses levaram o caju para a Índia. De lá ele foi para 

o sudeste asiático. Depois ele foi para a África, indo primeiro para a costa 

leste e depois para a costa oeste. 

Hoje o caju é encontrado em quase todos os paises tropicais, mas sua 

origem é a América e muito provavelmente o Brasil. A Índia, por exemplo, é o 

maior produtor de castanha de caju do mundo, ganhando até do Brasil! 

A viagem do urucum 

O urucum é originário do Brasil e da América tropical. Após a chegada 

152 dos europeus, ele foi levado para a Europa e hoje é usado como corante 

natural em todo o mundo. 

Nativo ou exótico? 

Os frutos que sempre existiram no Brasil, que são da terra mesmo, são 

chamados de nativos. Os frutos que vieram de outras terras são chamados 

de exóticos. 



Marcos Joi Canela 



Extrativismo e Coleta 

154 

Paulo Tenecwyj Krahô 



Coleta é a retirada de recursos da natureza, como frutas, flores, 

raízes, cipós, mel e madeiras para uso da família ou trocas com seus vizinhos 

e parentes. Quem realiza a coleta possui muitos conhecimentos sobre os usos 

que se pode dar aos recursos extrativos. A coleta é uma atividade que os 

mêhi sempre desenvolveram e que é essencial para a manutenção da cultura 

Timbira. Quando as mulheres saem para buscar bacaba para comer com sua 

famrlia, estão realizando uma atividade de coleta. Só é retirado aquilo que 

pode ser consumido. 

Extrativismo é a retirada de recursos da natureza para a venda. As 

pessoas que trabalham coletando produtos da mata ou do Cerrado para a 

venda são chamadas de extrativistas. Quando as mulheres saem para buscar 

frutos para vender para a Fruta-Sã, por exemplo, estão realizando uma 155 

atividade extrativa, retirando o máximo de frutos possíveis. 

O extrativismo familiar é sempre feito por famílias que também 

plantam, criam animais domésticos e até mesmo trabalham um pouco em 

troca de salários. Nesses casos, o extrativismo é uma atividade para ajudar 

a família a conseguir um pouco mais de dinheiro. Ele é muito importante 

para a sobrevivência de muitas famílias. O extrativismo familiar causa poucas 

mudanças no Cerrado e nas matas, e ajuda a manter e preservar as matas e o 

Cerrado. 

Mas há uma diferença entre se apropriar dos bens renováveis da 

natureza sem esgotar esses recursos (característica da coleta e do extrativismo 

familiar) e o extrativismo em larga escala, como uma atividade desenvolvida 

de forma predatória e visando apenas a exploração econômica. 



A economia baseada na atividade extrativa é característica de países 

pobres ou colon izados. A meta é retirar o máximo de recursos do lugar, 

abandoná-lo e ir em busca de outro lugar para extrair toda a riqueza possível. 

Quando os portugueses chegaram aqui nesta terra, que veio a ser chamada de 

Brasil, começaram a explorar a nova terra "descoberta" através da exploração 

da madeira pau-brasil, muito abundante na costa brasileira e que era utilizada 

para a tintura de tecidos na Europa. Até que ela praticamente se esgotou. 

A História do Brasil é marcada por vários ciclos extrativistas, entre eles 

o ciclo do ouro e o ciclo da borracha. A mineração, o garimpo, também é uma 

atividade extrativa e tem causado sérios danos à natureza e aos povos indígenas. 

A extração da madeira vem derrubando florestas inteiras, ameaçando muitas 

156 formas de vida. Por exemplo, da Mata Atlântica, uma f loresta que se situava 

praticamente em toda a costa brasileira, restou apenas alguns trechos que os 

ambienta listas tentam agora proteger. 

Até a década de 70 do século passado, 

os governos brasileiros não reconheciam a 

importância econômica do extrativismo familiar. 

Havia sempre uma pressão muito grande para que 

os pequenos moradores vendessem suas posses 

para que os investidores, como são chamados 

os que têm muito dinheiro para investir em um 

grande negócio, pudessem extrair rapidamente 

toda a madeira daquela área. 

No início dos anos 80, um seringueiro 

acreano chamado Chico Mendes, começou a 



organizar um movimento dos seringueiros para lutar contra a pressão dos 

grandes investidores sobre as suas posses. Ele liderava o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais da cidade de Xapuri e reunia os seringueiros para impedir 

pacificamente a ocupação, o desmatamento da floresta e sua transformação 

em pasto, e o conseqüente empobrecimento das famílias que ali viviam. Com 

o apoio dos ambientalistas, Chico Mendes fez ver ao mundo que a extração 

da seringa (borracha) era uma importante fonte de renda para os moradores 

dos seringais e que, por isso mesmo, eram eles os maiores interessados e 

responsáveis pela preservação da floresta. 

E assim, o governo federal atendeu à reivindicação dos seringueiros, 

criando reservas extrativistas que são áreas destinadas aos moradores da floresta 

que exploram os recursos naturais de forma sustentável, desfavorecendo os 157 

fazendeiros especuladores de terra. Chico Mendes foi assassinado por uma 

articulação de fazendeiros e especuladores em 22 de dezembro de 1988. Chico 

Mendes ficou conhecido no mundo todo por lutar pelos extrativistas e pela 

preservação da floresta amazônica. 

Atualmente o extrativismo familiar está associado à valorização 

ambiental e existem muitos projetos em vários lugares do Brasil para incentivar 

o extrativismo familiar. O Projeto Frutos do Cerrado é um deles. 

Apesar da região dos cerrados ter uma flora muito rica, a atividade 

extrativista no Cerrado sempre foi desvalorizada e os seus moradores não 

encontravam mercado para seus produtos. Assim, muitas regiões ricas em 

recursos naturais foram destruídas para dar lugar a grandes pastagens e, 

mais recentemente, a plantações de soja. Daí a importância da organização e 

aliança dos povos indígenas para a preservação do Cerrado. 



As ameaças ao Cerrado 

O Cerrado, a maior e mais rica savana do mundo, é habitada por diversos 

povos que sempre dependeram de suas chapadas e matas para sobreviver. 

Os kupe apenas viram no Cerrado a possibilidade de aumentar o que eles 

chamam de fronteira agrícola. O jeito do Cerrado, com terras planas e muita 

água, com árvores tortas e secas, ajudou os kupe a pensar que não haviam 

riquezas no Cerrado e que o melhor a fazer seria retirar tudo que havia antes 

para transformar em pastagens, plantações, estradas e cidades. 

Acontece que esse pensamento do kupe está destruindo a casa 

158 de muitos povos extrativistas e de muitas riquezas naturais. As maiores 

ameaças que os Cerrados enfrentam atualmente são os grandes projetos de 

desenvolvimento, incentivados pelo governo e que têm por objetivo gerar 

poré para o país. 



A construção de estradas e hidrelétricas, as plantações de soja e 

eucalipto e os recentes projetos de biodiesel têm pressionado as terras 

indígenas dos povos Timbira. Os mêhi estão preocupados com as frutas, a 

caça, a água e com as invasões constantes de seus territórios. 

A expansão da fronteira agrícola tem provocado grandes 

desmatamentos nos cerrados no entorno das Terras Indígenas Timbira. Nesses 

últimos anos os pequenos produtores rurais têm vendido suas terras para 

grandes fazendeiros. 

Os Timbira têm muita clareza em relação aos prejuízos que estas 

mudanças tem trazido para o seu modo de vida e para o Cerrado, por conta 

destes novos fazendeiros ligados ao chamado "agronegócio" . Estes novos 

proprietários, os "kupe de fora", estão tirando a liberdade de andar, porque 159 

antes, quando só tinha os pequenos proprietários tradicionais, os Timbira 

podiam andar pelos seus territórios, mesmo quando eles estavam fora da 

área demarcada. E, agora isto está ficando cada vez mais difícil, pois os novos 

proprietários não reconhecem este direito. 

Os pequenos proprietários tinham pouco recurso e viviam quase que 

nem os índios, de roças de toco e da caça. Apesar da tensão e das disputas, os 

Ti m bi r a e esses pequenos proprietários construíram ao longo do tempo relações 

de compadrio e de troca de gêneros alimentícios e bens industrializados. Mas 

nos últimos anos estes pequenos proprietários começaram a vender suas terras 

para os grandes fazendeiros, e somente poucos deles conseguiram resistir, 

porque "sovinaram do lugar" como disse um velho Krahô. 

Os novos proprietários, fazendeiros que vieram de longe, construíram 

empresas ou cooperativas para arrematar grandes extensões de terra dos 



pequenos proprietários para plantar soja ou eucalipto. Ao contrário dos 

pequenos, estes grandes não residem na propriedade e não estão habituados 

à presença indígena, ficando com receio e reagindo com ameaças. Estes novos 

proprietários não comem carne de caça, desmatam tudo, até as beiras dos 

córregos e tratam os Timbira com muitas reservas. 

Outro problema que está ameaçando a vida do Cerrado diz respeito 

às barragens no Rio Tocantins para aproveitamento hidrelétrico (fazer usina 

para gerar energia elétrica). Já são hoje quatro usinas em operação naquele 

grande rio e estão previstas mais sete em diferentes lugares ou nos seus 

afluentes maiores. Os impactos que estas hidrelétricas podem trazer para as 

Terras Indígenas vão desde o aumento da pressão dos kupe de fora que virão 

160 morar na região, até as alterações na qualidade da água do rio Tocantins e 

afluentes e a sobrevivência de espécies de peixes e outros bichos que vivem 

nos nos. 

Alguns kupe também estão preocupados e por isso estamos tentando 

divulgar a importância do Cerrado para esses povos, desenvolvendo iniciativas 

para provar que é possível conviver e usar o Cerrado sem destruição. 



"Ajude a manter o Cerrado em pé" 

Uma alternativa para o uso dos recursos naturais do 

Cerrado: o projeto Frutos do Cerrado 

O Projeto Frutos do Cerrado é realizado pelo Centro de Trabalho 

lndigenista e pela Associação Wyty-Cate das Comunidades Timbira do 

Maranhão e Tocantins. Surgiu da idéia de aproveitar as frutas do Cerrado 

por meio do apoio a atividades extrativistas para manter o Cerrado em pé e 

buscar uma maior autonomia política e econômica para os povos Timbira . Daí 161 

surgiu a campanha "Ajude a Manter o Cerrado em Pé". 

A fábrica de polpas de fruta, FrutaSã, que funciona em Carolina, no 

Maranhão, da qual a Wyty-Cate e o CTI são donos, é o braço econômico do 

Projeto Frutos no Cerrado. 

As frutas são compradas dos kupe do sertão e de algumas aldeias dos 

mêhi. Estas frutas são beneficiadas e vendidas, e o lucro da fábrica va i servir 

para ajudar a Wyty-Cate a realizar suas atividades de associação. 

Estão sendo construídas também pequenas unidades de processamento 

de frutas em algumas aldeias. Os jovens estão ajudando a plantar mais frutas 

nas aldeias e a recuperar áreas que foram estragadas pelos kupe. Todas essas 

atividades têm o objetivo de incentivar o extrativismo em toda a região como 

uma atividade que respeite o Cerrado e gere renda para as comun idades 
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indígenas e os pequenos produtores rurais. 

A Fruta Sã trabalha com mais de 12 espécies de frutas diferentes; muitas 

delas contidas nesse livro. São frutas que a maioria dos kupe de outros estados 

não conhece. Além de estar valorizando o Cerrado, a FrutaSã está ajudando 

as comunidades tradicionais a manterem seu modo de vida. 
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Os Timbira são povos com mais de 200 anos de contato e mantêm sua 

língua como um sistema vivo e operante. Conhecidos por seu 

conservantismo cultural, pela profusão de seus rituais e pela 

manutenção das formas tradicionais de transmissão do 

conhecimento, os Timbira desenvolvem estratégias políticas 

próprias de relação com a sociedade naciona l. 

O Projeto de Educação e Referência Cultural do CTI visa contribuir 

para a manutenção das práticas socioculturais dos Povos Timbira, 

orientando-os para elaborarem seus p róprios projetos para o 

futuro. Inclui a implementação de escolas nas aldeias; formação de 

professores indígenas atendendo à rea lidade e às demandas de 

cada povo indígena; coordenação de atividades sócio-culturais; 

sistematização e monitoramento do acervo Timbira; produção de 

material didático específico; construção e implementação do 

Centro de Ensino e Pesquisa Timbira Penxwyj Hempejxà; assessoria à 

Associação Wyty Cat e e à Comissão de Prof essores Timbira; e 

acompanhamento das políticas públicas nas instâncias governa 

mentais. 
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