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Sinopse: 

Estudou-se as plantas alimentícias utilizadas e manejadas nos 

agroecossitemas na Terra Indígena Poyanawa e suas 

contribuições para a segurança alimentar e nutricional das 

famílias. 
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“Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles 

os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos 

humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da 

atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio das integrações 

e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos 

deixando órfãos, não só aos que em diferente graduação são 

chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos.”  

 

(Ailton Krenank, Ideias para adiar o fim do Mundo) 
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Resumo 

 

Com vasto território e rica sociobiodiversidade, o Brasil, atualmente, é caraterizado por 

integrar 305 povos indígenas e inúmeras comunidades tradicionais, sobre os quais se 

fundamentam uma altíssima diversidade de agroecossistemas locais. Patrimônio biológico e 

cultural dessas populações, a agrobiodiversidade, é essencial para garantir a segurança e a 

soberania alimentar da humanidade, tanto no presente como no futuro. Por outro lado, o modelo 

de desenvolvimento em que nossa sociedade está baseada, conjuntamente com a produção 

agrícola em larga escala, agregam outras dimensões: a pressão sobre territórios e recursos 

naturais, as ameaças à sociobiodiversidade e a invisibilidade de hábitos culturais dos povos 

indígenas e comunidades tradicionais. A uniformidade no uso dos recursos, influenciada pelo 

mercado e pela mídia, provoca erosão nos conhecimentos e hábitos alimentares, passados de 

geração em geração pela oralidade. Sendo assim, este estudo pretendeu analisar as formas de 

uso e manejo das plantas alimentícias para a segurança alimentar do povo Puyanawa. 

Compreender como as plantas provenientes dos agroecossistemas locais contribuem para a 

segurança alimentar é essencial, diante de um cenário onde a alimentação globalizada tem fortes 

impactos sobre as formas de alimentação tradicional. Por meio de entrevistas semi-estruturadas, 

turnês-guiadas e recordatório alimentar, foram entrevistadas 33 famílias, entre as quais 81 

indivíduos, com idade entre 20 e 102 anos. Foram encontradas 95 espécies de plantas 

alimentícias nos agroecossistemas utilizados pelos Puyanawa, o que representa uma diversidade 

interessante de fontes de vitaminas, proteínas e minerais. A produção de espécies alimentícias 

apresenta uma oferta regular ao longo do ano, sendo a sazonalidade, um dos fatores que 

asseguram essa diversificação. As plantas encontradas nos agroecossistemas contribuem de 

maneira significativa na alimentação das famílias e os vegetais que compõem a base da 

alimentação são, majoritariamente, de procedência interna. Por outro lado, podemos notar a 

forte tendência de alimentos globalizados ganharem espaço na alimentação diária, podendo vir 

a comprometer a saúde e ameaçar a segurança alimentar e nutricional dos Puyanawa. 

Acreditamos que a atitude dos povos indígenas em garantirem a resiliência e conservação de 

suas práticas agrícolas têm muito a contribuir com toda a humanidade. Ressaltamos o valor 

inestimável que possuem os agroecossistemas e o conhecimento tradicional associado às 

plantas alimentícias para a autonomia e o bem-viver dos povos da floresta. 

 

Palavras-chave: Acre; povos indígenas; agrobiodiversidade; plantas alimentícias; segurança 

alimentar. 
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Abstract 

 

With a vast territory and rich sociobiodiversity, Brazil is currently characterized by integrating 

305 indigenous people and countless traditional communities, with a high diversity of 

agroecosystems and their local characteristics. This biological and cultural heritage of 

traditional populations, agrobiodiversity, is essential to guarantee the food security and 

sovereignty of humanity, in the present and in the future. On the other hand, the development 

model on which our society is based, together with large-scale agricultural production, adds 

other dimensions: pressure on territories and natural resources, threats to sociobiodiversity and 

the invisibility of cultural habits of indigenous peoples and traditional communities. The 

uniformity in the use of resources, influenced by the market and the media, may erodes 

knowledge and eating habits, passed from generation to generation through orality. Thus, this 

study aimed to analyze the use and handling of food plants for the food security of the Puyanawa 

people. Understanding how plants from local agroecosystems contribute to food security is 

essential, given a scenario where globalized food has strong impacts on traditional food. 

Through semi-structured interviews, guided tours and food recall, 33 families were interviewed, 

including 81 individuals, aged between 20 and 102 years old. Were found in the agroecosystems 

used by the Puyanawa 95 species of food plants, which represents an interesting diversity of 

vitamins, proteins and minerals. The production of food species has a regular supply throughout 

the year, with seasonality being one of the factors that ensure this diversification. The plants 

found in the agroecosystems contribute significantly to the families’ diet, and the vegetables 

that make up the food base are, in their majority, of internal origin. However, we can note the 

strong tendency for globalized foods to gain space in daily food, which may compromise health 

and threaten the food security and sovereignty of the Puyanawa. We believe that the attitude of 

indigenous peoples in guaranteeing the resilience and conservation of their agricultural 

practices has a lot to contribute to all humanity. We emphasize the priceless value of 

agroecosystems and the traditional knowledge associated with food plants for the autonomy 

and well-being of the peoples of the forest. 

 

Keywords: Acre; indigenous people; agrobiodiversity; food plants; food security. 
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1. Introdução 

 

A Ecologia histórica e os estudos atuais sobre a arqueologia na Amazônia, em 

consonância com a Antropologia Social, inspirada nas cosmologias e discursos nativos (Posey 

1985; Descola 1996; Viveiros de Castro 1996; Clement 1999; Balée & Erickson 2006; 

Heckenberger et al. 2008; Neves 2012; Clement et al. 2015; Moraes 2015; Levis et al. 2017; 

Levis et al. 2018;), vêm mostrando que ao contrário da ideia de pobreza de recursos e limitação 

ao desenvolvimento cultural (Meggers 1954), a floresta tropical foi e é rica o suficiente para 

manter suas populações longe da escravidão agrícola1 (Mendes dos Santos 2016; Harari 2018; 

Clement 2019). A domesticação e o manejo de plantas da floresta para fins alimentícios levaram 

ao desenvolvimento de requintados processos biotecnológicos, como a extração de venenos 

vegetais, a produção de fécula (goma), a elaboração de bolos e beijus, a fabricação de farinhas 

e de bebidas, conjuntamente com artefatos fabricados para tais fins, como raladores, 

espremedores (tipiti), peneiras, decantadores, cestos e panelas (Mendes dos Santos 2016).   

As populações amazônicas transformaram a paisagem natural e criaram nichos 

peculiares e adaptados à região e, ainda hoje, as populações tradicionais utilizam esse legado a 

despeito da invasão europeia a qual impactou radicalmente os processos que estavam em curso 

(Clement 1999; Clement et al. 2015; Lins et al. 2015). Este saber concerne às maneiras 

tradicionais de conhecimento do mundo, imersas em culturas de pequena escala, e podem ser 

encontradas em transformações primárias da paisagem, onde enriquecimento em espécies 

ocasionaram melhorias ambientais e evitaram a degradação (Posey 1985; Balée 2008; 

Heckenberger et al. 2008). “Paisagens são encontros de pessoas e lugares, cujas histórias estão 

impressas na matéria, incluindo matérias vivas” (Balée 2008, p. 09).  

Com vasto território e rica sociobiodiversidade, o Brasil, atualmente, é caraterizado por 

integrar 305 povos indígenas falantes de 274 línguas (IBGE 2010), populações quilombolas, 

ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, dentre outras comunidades tradicionais (Emperaire 

2013). Só na região amazônica vivem cerca de 180 povos indígenas, somando uma população 

de aproximadamente 208 mil indivíduos, além de 357 comunidades remanescentes de 

quilombolas e milhares de comunidades tradicionais, sobre as quais se fundamenta uma 

 
1 Na Amazônia, a agricultura tal como se entende na academia baseada nos cultivos de campos originalmente 

iniciado no Oriente Médio (Crescente Fértil), não existiu até recentemente; o que existia era a horticultura, o cultivo 

de jardins onde as plantas são tratadas como indivíduos e não como populações semeadas a lanço (Clement et al. 

2012). Num bioma dominado por florestas e com grande número de plantas perenes domesticadas, a horticultura 

é combinada com arboricultura – o cultivo de árvores. Esta combinação é chamada de sistemas agroflorestais 

(Clement 2019). Para “escravidão agrícola” vide Harari (2018, p. 91-106). 
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altíssima diversidade de agroecossistemas locais (Posey 1985; Prance et al. 1987; Heck et al. 

2005; Emperaire 2013).  

Este patrimônio biológico e cultural das populações tradicionais, a agrobiodiversidade, 

é essencial para garantir a segurança e a soberania alimentar da humanidade, tanto no presente 

como no futuro, por sua diversidade genética estratégica para se manterem os recursos 

vegetais (Santilli 2010). A agrobiodiversidade resulta da interação entre o ambiente, recursos 

genéticos, os sistemas de gestão e dos conhecimentos tradicionais das populações 

culturalmente diversas, refletindo nas dinâmicas e complexas relações entre as sociedades 

humanas, as plantas cultivadas e os ambientes em que convivem, tendo reflexo sobre as 

políticas de conservação dos ecossistemas cultivados e desenvolvimento local sustentável 

(Santilli 2009).  

A segurança alimentar é imbuída de princípios básicos, como o direito humano à 

alimentação adequada e à soberania alimentar e nutricional (Maluf 2007). A noção de soberania 

alimentar veio com os movimentos sociais do campo, que adotam o conceito como uma 

alternativa à abordagem neoliberal que aposta num comércio internacional injusto como forma 

de resolver o problema da fome mundial (Altieri 2012). Soberania alimentar quer dizer 

produção e comercialização da comida local, vinculada à cultura e ao modo de vida das 

populações, enfatizando o acesso dos agricultores à terra, sementes e água, focando na 

autonomia e respeitando as características culturais dos povos (Altieri 2012; Schor et al. 2015). 

Na Amazônia, muitos estudos (Posey 1985; Balée 1986; Prance et al. 1987; Emperaire 

e Peroni 2007; Balée 2008; Emperaire e Eloy 2008; Noda et al. 2012; Noda et al. 2013) 

evidenciam o papel fundamental da agricultura tradicional na conservação da 

agrobiodiversidade in situ, ou seja, na manutenção da dinâmica evolutiva das espécies em seu 

hábitat, bem como na modificação, construção e conservação de paisagens, indispensáveis à 

sustentabilidade dos agroecossistemas locais (Posey 2001; Martins 2005; Balée 2008; Noda 

et al. 2010; Martins et al. 2013). 

A importância da agrobiodiversidade para a segurança alimentar mundial vem sendo 

crescentemente reconhecida, ao mesmo tempo em que sua perda tem sido motivo de 

preocupação (Ming et al. 2010). O modelo de desenvolvimento em que nossa sociedade está 

baseada, conjuntamente com a produção agrícola em larga escala, agregam outras dimensões: 

a de seus impactos ambientais, a pressão sobre territórios e recursos naturais, e as ameaças à 

sociobiodiversidade (Altieri 2012; Emperaire 2013). De acordo com a Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), as populações humanas dependem e se utilizam 

de um número reduzido de espécies vegetais, aproximadamente 90% da alimentação mundial 
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é restrita a 20 espécies, provindas da lógica dos grandes plantios de monoculturas (FAO 2005; 

Kinupp 2007; FAO 2013; Harari 2018). É impressionante constatar como a agricultura moderna 

é dependente de não mais que um punhado de variedades para as principais culturas (Altieri 

2012), favorecendo a padronização dos hábitos alimentares e invisibilizando as espécies nativas 

e as identidades culturais a elas relacionadas.  

A uniformidade no uso dos recursos, influenciada pelo mercado e pela mídia, provoca 

erosão nos conhecimentos e hábitos alimentares tradicionais, passados de geração em geração 

pela oralidade (Kinupp 2007; Reyes-Garcia et al. 2013). Mesmo em algumas regiões remotas 

da Amazônia, as populações apresentam crescente dependência de recursos externos, alimentos 

tradicionais vêm sendo substituídos por “similares” industrializados, ameaçando a segurança 

alimentar e a saúde dessas populações (Popkin 1993; Leite 2007; Schor et al. 2015; Van Vliet 

et al. 2015; Machado 2018). 

A mudança nos hábitos alimentares das populações indígenas, representados pela sua 

estrita relação com a agrobiodiversidade e um complexo universo simbólico, é apresentada 

como fator de preocupação, pela intensificação da dependência de produtos industrializados. 

Tais mudanças contribuem para a redução da diversidade genética dos cultivos, levando à 

perda de sementes tradicionais e do conhecimento tradicional associado, por meio da 

introdução de novas espécies e/ou variedades agrícolas comerciais (Dias et al. 2007).  

No sentido de perceber e apreender sobre os saberes relacionados à agrobiodiversidade, 

a Etnobiologia e a Etnoecologia desempenham papel fundamental no estudo das relações 

ecológicas, evolucionárias e simbólicas, reconhecendo a natureza recíproca e dinâmica da 

relação entre humanos, plantas e paisagens (Alexiades 1996). Esses estudos podem colaborar 

com a valorização desses saberes e para a percepção da situação da agrobiodiversidade local, 

apontando estratégias para a conservação dos recursos naturais e genéticos nos 

agroecossistemas, onde hábitos alimentares devem ser valorizados, podem ser mantidos e até 

mesmo retomados.  

Diante deste cenário, esta pesquisa se propôs a conhecer o saber dos Puyanawa2, povo 

indígena habitante do Vale do Alto Rio Juruá, Acre, quanto à agrobiodiversidade das plantas 

de uso alimentício, suas formas de manejo, conservação e uso nos agroecossistemas, no intuito 

de contribuir para a expressão e fortalecimento cultural, evidenciando a importância do 

território para o bem-viver dos povos da floresta.  

 
2 Essa é a grafia correta para o nome Puyanawa, escrito com a letra u. Entretanto, a Terra Indígena, consta na 

documentação jurídica como TI Poyanawa, com a letra o (FUNAI 2020). 
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A pesquisa, teve como objetivo estabelecer correlações entre conhecimento científico e 

o conhecimento tradicional dos Puyanawa, reconhecendo a importância histórica e cultural do 

Povo na adaptação ao meio ambiente envolvente. Pretende servir ainda, como subsídio na 

pauta da segurança e autonomia alimentar, deste modo, teve como premissa tirar da 

invisibilidade componentes importantes para a segurança alimentar, tais como os 

agroecossistemas manejados e os saberes locais relacionados à dinâmica espaço-temporal das 

plantas de uso alimentício. Compreender como as plantas provenientes dos agroecossistemas 

locais contribuem para a segurança alimentar é essencial, diante de um cenário onde a 

alimentação globalizada tem fortes impactos sobre as formas de alimentação tradicional.  

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Descrever a organização do povo Puyanawa quanto às formas de uso e manejo das 

plantas alimentícias para a segurança alimentar. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Contextualizar os aspectos históricos e contemporâneos do povo Puyanawa;  

- Caracterizar os agroecossistemas a partir dos saberes expressos no processo de manejo 

empreendido pelos Puyanawa; 

- Descrever o saber dos Puyanawa com respeito às dinâmicas espacial e temporal das 

plantas de uso alimentício nos agroecossistemas; 

- Identificar a contribuição das espécies alimentícias provenientes dos agroecossistemas 

para a segurança alimentar dos Puyanawa. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1 Área de estudo 

 

O Estado do Acre situa-se no extremo sudoeste da Amazônia brasileira, entre as 

latitudes 07°07’S e 11°09’S e as longitudes 66°37’W e 74°00’W (Figura 1). Possui uma área 

territorial de 164.122,28 km², o que equivale a 3,9% da área da Amazônia brasileira e a 1,8% 

do território nacional, com uma população aproximada de 733.559 (IBGE 2018). De acordo 

com a Classificação de Köppen, o clima acreano é do tipo equatorial, quente e úmido, com 

temperaturas médias anuais variando entre 24,5ºC e 32ºC. Tem fronteira internacional com o 

Peru e a Bolívia e nacional com os estados do Amazonas e Rondônia (IBGE 2018). O Acre é 

formado por duas bacias hidrográficas - Vale do Alto Juruá e Vale do Acre/Purus, que formam 

as duas mesorregiões existentes: Mesorregião do Alto Juruá e Mesorregião do Vale do Acre 

(PNSD 1998). 

 

 

Figura 1. Mapa do Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas, Estado do Acre, 2006. Fonte: Base de dados 

geográficos do ZEE/AC, Fase II, 2006. 
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As áreas naturais protegidas compõem 45,66% do território do Estado, segundo dados 

do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE Fase II 2006). Dessas, 31,10% são constituídas 

por Unidades de Conservação (9,52% de Unidades de Conservação de Proteção Integral e 

21,58% de Uso Sustentável) e 14,55% de Terras Indígenas, protegendo áreas que apresentam 

um dos mais altos índices de diversidade biológica da Amazônia (Gavazzi 2012). Oficialmente 

são reconhecidas 35 Terras Indígenas totalizando uma população de 16.573 pessoas, que 

apresentam diversidade cultural e linguística marcada pela presença de 15 povos (mais os povos 

isolados), agrupados em três famílias linguísticas (Pano, Aruak e Arawá). Estas terras indígenas 

estão localizadas nas bacias dos rios Juruá e Purus (Gavazzi 2012). 

A região do Alto Rio Juruá inclui o Parque Nacional da Serra do Divisor, com 8.375 

km², dezenove Terras Indígenas com área total de 13.282 km² e três Reservas Extrativistas, 

totalizando aproximadamente 32.090 km² (Figura 2). Estas áreas formam um mosaico quase 

contínuo de áreas protegidas, de altíssima diversidade biológica e cultural (Carneiro da Cunha 

e Almeida 2002). 

 

Figura 2. Mapa da região do Alto Juruá (Fonte: Enciclopédia da Floresta. Carneiro da Cunha e Almeida, 2002). 
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A Terra Indígena (TI) Poyanawa encontra-se na bacia do Alto Rio Juruá e apresenta 

extensão territorial de 24.499 hectares. Fica entre as coordenadas geográficas 7º31’11.15” S e 

73º01’47.07” O. Está à margem direita do Rio Moa, pertencente ao município de Mâncio Lima, 

à oeste da cidade de Cruzeiro do Sul, entre os Igarapés Bom Jardim e Generoso (Figura 3). A 

vegetação da área é classificada como Floresta Ombrófila Aberta (43,5%) e Floresta Ombrófila 

Densa (56,5%). Possui características particulares em relação à maioria das Terras Indígenas 

do Acre por ficar próxima aos municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, cerca de 30 e 60 

minutos por via terrestre, respectivamente.  

Outra característica peculiar da TI é que grande parte de sua extensão está ocupada por 

várzea e igapós, áreas alagadas que servem como fonte estratégica de recursos pesqueiros e 

abrigam grandes quantidades de palmeiras, espécies extremamente importantes para a 

segurança alimentar local (Freschi e Gavazzi 2006). A TI possui duas aldeias, Barão e Ipiranga, 

e o estudo foi realizado em ambas. O número de habitantes é de aproximadamente 648 pessoas, 

das quais 332 moram no Barão e 316 moram no Ipiranga, representando 81 famílias e 79 

famílias respectivamente (dados dos agentes de saúde indígena em 2019). A distância entre as 

aldeias é em torno de 800 metros, sendo divididas pelo igarapé Grande. 

 

 

Figura 3. Delimitação da Terra Indígena Poyanawa, Mâncio Lima, Acre. Fonte: Google Earth 2020. 

 

O Povo Puyanawa, assim como todos os povos indígenas do Acre, tiveram sua história 

marcada pelo extrativismo da borracha, que iniciou na região do Alto Juruá em meados do 
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século XIX e foi caracterizada por violentas “correrias” que consistiram na expulsão, genocídio 

e dispersão das populações indígenas dos seus territórios, onde expedições armadas matavam e 

aprisionavam homens para trabalho escravo e as mulheres eram vendidas aos seringueiros 

(Neves 2002). A historiografia indígena no Acre é dividida em cinco grandes períodos: o tempo 

das malocas (antes do contato), o tempo das correrias (meados do Séc. XIX), o tempo do 

cativeiro (XIX e XX), o tempo dos direitos (década de 70, séc. XX) e o tempo presente (década 

de 90 até os dias atuais) (Neves 2002; Almeida e Cruz 2016). 

Os Puyanawa tiveram grande mortalidade e miscigenação induzida com migrantes 

nordestinos no tempo do contato e do cativeiro, período em que sofreram esbulho de suas terras 

e foram impedidos de falarem sua língua, praticar seus rituais e festas, além de serem 

incorporados ao sistema seringalista, onde eram tratados como “caboclos”, portanto, não-

índios. Com a chegada do tempo dos direitos a situação mudou radicalmente e se tornou um 

importante momento de (re) significação, onde evocaram as tradições culturais do passado, 

sobretudo por meio da consulta à memória dos mais velhos, onde as narrativas míticas 

ampararam a história e identidade do povo, elementos indispensáveis na reafirmação cultural e 

conquista dos direitos (Almeida e Cruz 2016).  

 

“A riqueza das interpretações históricas consiste em superar o 

dualismo simplista do indígena puro e aculturado, percebendo estas 

sociedades em relação com os diferentes mundos, analisando que a 

participação do indígena no “mundo do branco”, e a apreensão dos 

mecanismos de funcionamento não significa deixar de ser índio, e sim 

representa a possibilidade de agir e conseguir seus direitos. O 

movimento indígena do Acre desde o seu processo de constituição, 

apresenta-nos esta possibilidade de pensar a dinâmica desta cultura 

e suas estratégias políticas adotadas na superação de seus 

obstáculos” (Almeida e Cruz 2016). 

 

3.2 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Para a realização da pesquisa de mestrado em Terra Indígena, foi emitida autorização 

da Presidência da FUNAI, segundo instrução normativa nº 001/PRES/1995, sob o Processo nº 

08197.000361/2018-45 no dia 20 de fevereiro de 2019. O projeto possui autorização e registro 

no SISGEN número AB0C7E2, data 09/07/2018.   

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (CEP/INPA) e aprovada na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
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(CONEP), processo 03113318.4.0000.0006. O Termo de Anuência Prévia (Apêndice A), que 

estabelece o acordo com as comunidades envolvidas, foi assinado pelas lideranças 

comunitárias, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) foi 

assinado por cada entrevistado, afirmando o consentimento e a espontânea vontade de 

participar do trabalho.  

 

3.3  Abordagem metodológica e coleta de dados 

 

Como abordagem metodológica, foi utilizado o Estudo de caso (Yin 2015), que 

possibilita empreender uma descrição ampla e profunda do fenômeno em questão. Por meio da 

percepção da intensidade e não da extensão do fenômeno, buscou-se uma investigação 

descritiva sobre as experiências do Povo Puyanawa, sua organização e o cotidiano destes nos 

agroecossistemas investigados. 

A observação participante, por meio da convivência com os membros do grupo e 

envolvimento em suas atividades diárias, apreendendo o modo de vida, as ideias e motivações 

dos sujeitos da pesquisa, tratou das relações Humanos-Ambiente-Plantas, buscando assegurar 

que os dados coletados refletissem o ponto de vista êmico3 do grupo (Amorozo e Viertler 2010). 

Em outubro de 2018 foi realizada a primeira entrada em campo para obtenção da 

anuência dos indígenas com respeito à realização da pesquisa. A pesquisa de campo ocorreu 

nos meses de março, abril, julho e agosto de 2019, totalizando 63 dias em campo. 

 

3.4 Critérios de amostragem e saturação 

 

A seleção dos entrevistados baseou-se não apenas nos aspectos quantitativos das 

entrevistas, mas também nas sutilezas das informações obtidas. Considerando que o trabalho se 

debruçou sobre um contexto cultural diferenciado, foi necessário manter domínio das sutilezas 

comportamentais (físicas e orais) da comunidade, conforme recomendação de Albuquerque et 

al. (2010). 

 
3 Epistemologicamente, um ponto de vista êmico corresponde às percepções, nomenclatura, classificações, 

conhecimento, crenças, regras e ética do mundo vegetal local, conforme definido por um nativo da comunidade 

cultural local. O conhecimento êmico, permite que uma pessoa nativa se comporte de maneira culturalmente 

apropriada e significativa em diferentes contextos culturais. Já a perspectiva ética, denota as categorias conceituais 

e a organização do ambiente etnobotânico de acordo com o pesquisador, que muitas vezes é um estrangeiro da 

cultura local e cujo sistema conceitual deriva idealmente da linguagem e das regras da ciência (Zent 1996). 
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As unidades de análise deste estudo, foram o indivíduo e a família (unidade doméstica), 

conforme Murrieta (2001), pressupõe-se que o indivíduo é a unidade fundamental para 

compreensão de qualquer ação social e a unidade doméstica é a “arena para expressões de 

papéis sexuais e etários, de parentesco e socialização, e cooperação econômica, onde a cultura 

é mediada e transformada em ação” (Netting 1993). No total, 33 famílias participaram da 

pesquisa, dentre as quais, 81 indivíduos. Dessas, 15 famílias estão localizadas na aldeia Barão 

e 18 famílias na aldeia Ipiranga. Para a escolha dos indivíduos, e consequentemente das 

famílias, foi utilizado o método conhecido como “bola-de-neve”, baseado na seleção 

intencional de participantes, legitimados e reconhecidos socialmente como detentores do saber 

relacionado aos agroecossistemas locais (Albuquerque et al. 2010). O intuito foi assegurar a 

presença da diversidade dos sujeitos em estudo, garantindo que a investigação aborde a 

realidade considerando as variações necessárias (Bernard 1995; Martins 2016).  

Conforme estabelece o Estudo de Caso, a coleta de campo foi considerada suficiente 

quando ocorreu a “saturação”, ou seja, os dados colhidos não apresentaram novas informações 

que justificassem a ampliação da coleta (Guerra 2012). 

O tamanho da amostra para o estudo de riqueza de espécies cultivadas e mantidas nos 

quintais foi estabelecido por meio do comportamento da curva de rarefação por amostra. 

Quando essa tendeu a tornar-se constante, a coleta de dados foi suspensa. A curva foi obtida a 

partir de uma matriz de dados binários (presença e ausência) de espécies em 30 quintais e 

representada graficamente, seguida do desvio padrão, tendo os erros padrões convertidos em 

intervalos de confiança de 95% (Hammer et al. 2001). 

 

3.5 Contextualização histórica e contemporânea  

 

Para levantamento da história contemporânea dos Puyanawa, foi realizada pesquisa 

bibliográfica e conversas com os anciãos das aldeias sobre o contato e o “tempo do cativeiro”. 

Foi utilizada técnica de entrevistas semi-estruturadas e registros em diário de campo 

(Albuquerque et al. 2010) com a finalidade de obter dados referentes: à composição e estrutura 

familiar; ao histórico da localidade; e à composição da renda familiar (Apêndice C). 
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3.6 Caracterização dos agroecossistemas e dinâmica espaço-temporal das 

plantas alimentícias 

 

Para caracterização dos agroecossistemas presentes nas diferentes unidades de 

paisagem, e levantamento das espécies de plantas alimentícias, foram realizadas turnês-guiadas 

(Albuquerque et al. 2010) nos meses de março, abril, julho e agosto de 2019. Esta atividade 

contou com a presença de um dos membros da unidade familiar e/ou a presença do Agente 

Agroflorestal Indígena (AAFI). Os componentes dos agroecossistemas foram 

georreferenciados e as suas informações foram obtidas por meio de entrevistas abertas, semi-

estruturadas e observação participante (Apêndice C). 

Buscando identificar o saber Puyanawa com relação à dinâmica espacial e temporal das 

plantas de uso alimentício, considerando as técnicas de cultivo, o manejo, as diferentes formas 

de preparo e consumo e, a época de frutificação, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

(Apêndice C). Estas partiram de roteiros de perguntas que permitissem aprofundar elementos 

que surgissem no momento da entrevista (Bernard 1995; Albuquerque et al. 2010).  

Durante as turnês-guiadas nos diferentes componentes do agroecossistema, foram 

realizadas coletas botânicas (Ming 1996), e registros fotográficos para identificação das 

espécies. O material coletado foi conservado pelo método molhado, com álcool 96% (Rotta et 

al. 2008). Após regressar de campo, em Manaus, passaram por secagem em estufa e, então, 

foram herborizadas (Mori et al. 1989). As amostras herborizadas foram identificadas no 

Herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Herbário INPA) e no Herbário do 

Instituto Federal de Educação do Amazonas (Herbário EAFM), por comparação com materiais 

depositados nos herbários, chaves de identificação, consulta com especialistas botânicos e 

literatura taxonômica especializada. As exsicatas foram depositadas no Herbário EAFM. 

Para a atualização da nomenclatura botânica das espécies, foi consultada a Lista de 

Espécies da Flora do Brasil (Flora do Brasil 2020). Para as espécies que não constam no banco 

de dados referido, foi consultada nomenclatura em Tropicos (2020). 

 

3.7 Segurança e autonomia alimentar  

 

Para identificar a contribuição dos agroecossitemas nos itens alimentares presentes na 

dieta das famílias, com ênfase para as plantas alimentícias, empregou-se um roteiro de 

entrevistas (Apêndice D) adaptado do método recordatório 24 horas (Bernard 2006; Zent 1996). 
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A pesquisa foi verticalizada com 12 famílias, as quais citaram os principais itens consumidos 

nas refeições e a respectiva procedência (obtidos na TI ou no mercado regional). Parte das 

refeições, englobavam também a família extensa (tios, primos, avós, netos, genros, cunhados e 

agregados), e por vezes, diferentes fontes de proteína animal. A convivência com os sujeitos da 

pesquisa também permitiu observações que foram registradas em diário de campo, constituindo 

conteúdo indispensável para identificar a contribuição da produção local na segurança alimentar 

das famílias.   

 

3.8  Sistematização e análise dos dados 
 

 Os dados coletados em campo foram analisados de maneira qualitativa e quantitativa, 

sendo estas realizadas de maneira descritiva (Albuquerque et al. 2010). Os dados descritivos 

relacionados à caracterização socioeconômica, às plantas alimentícias, aos agroecossistemas e 

à segurança alimentar foram sistematizados em categorias e tiveram seus percentuais 

calculados. 

Para verificar se a riqueza de espécies arbóreas presentes nos quintais possui relação 

com o tamanho da área (hectares) e idade (anos), foram utilizadas análises de regressão linear 

simples.  

Para analisar a época de frutificação das plantas alimentícias, segundo o saber 

Puyanawa, em função de sua disponibilidade nos meses do ano e da pluviometria (Inmet 2020), 

foi criado um gráfico com série temporal. 
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4. Resultados e Discussão  

 

4.1 Ũdi-kuin: gente verdadeira 

 

O povo Puyanawa (Puyawakêvu), povo do sapo, tem sua origem na folha da capemba4 

do paxiubão (Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.) e da água da chuva ali armazenada, onde 

materializaram-se os primeiros Puyanawa. Sua autodenominação é Ũdi-kuin, gente verdadeira, 

e tem sua raiz na família linguística Pano. A família etno-linguística Pano ocupa a região 

fronteiriça entre Brasil e Peru, abarcando uma área quase ininterrupta que se estende do Alto 

Solimões (5°S) até o Alto Purus (10°S) (Erikson 1992). Indo de oeste para leste, encontram-se 

povos Pano desde o Ucayali e seus afluentes da margem esquerda (75°W) até as cabeceiras das 

bacias do Javari, do Juruá e do Purus (70°W) (ibid.). Segundo os primeiros relatos sobre os 

Puyanawa, já na última década do século XIX, era mencionada a existência de índios da língua 

Pano nos Rios Moa e Paraná dos Moura, localizados na bacia do Alto Rio Juruá; são 

mencionados também em relatório do prefeito do Alto Juruá em 1905, Gregório Taumaturgo 

de Azevedo, que relata: “[...] os aldeados nas vertentes do Moa eram pacíficos, havendo além 

desses, grande número deles nas proximidades das cabeceiras do Javari” (Castelo Branco 1950). 

Nota-se a grande mobilidade dos Puyanawa e a existência de vários grupos, sendo “pacificados” 

em épocas diferentes (FUNAI 1977). 

A região do Alto Rio Juruá, hoje parte do estado do Acre, teve sua colonização 

estritamente ligada ao extrativismo da seringa. Até metade do século XIX, a região do Acre era 

pouco conhecida, pertencia à Bolívia e as populações indígenas viviam num relativo isolamento 

do mundo moderno (Pimenta 2004). A partir da década de 1870, a situação mudou com a 

chegada de seringueiros de origem nordestina, vindos principalmente do Ceará, que aportaram 

no Vale do Rio Juruá. Com as grandes secas no Nordeste, a migração de milhares de 

seringueiros, que buscavam melhores condições de vida, era organizada pelas casas aviadoras 

de Manaus e Belém apoiadas pelo capital internacional. Singrando os rios, adentraram os 

rincões do Alto Juruá, onde havia grande concentração de Hevea brasiliensis que, efetivamente, 

com a invenção da vulcanização por Charles Goodyear, em 1845, tornou-se o “ouro negro” da 

Amazônia (FUNAI 1977; Pimenta 2004). 

 
4 “Capemba” para os indígenas, é a espata segundo a morfologia botânica. É a bráctea ampla ou par de brácteas 

que envolvem a inflorescência de diversas plantas; pode ser membranosa, como ocorre nas aráceas, ou lenhosa, 

como nas palmeiras.   
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É impossível se reportar aos Puyanawa sem que se considere o alastramento do ciclo 

econômico da borracha, no caso pela bacia do Rio Juruá, porque é justamente a vertiginosa 

exploração extrativista desta matéria-prima que configurou os procedimentos e objetivos de 

atração dos indígenas pela população adventícia que para ali migrara (FUNAI 1977).  

Existe pouca informação sistematizada sobre o povo Puyanawa, apenas alguns relatos 

dos primeiros viajantes que se aventuraram pela região (Carvalho 1929; Castelo Branco 1950). 

Foram avistados pela primeira vez em 1893, por seringueiros que iniciaram a extração da 

borracha no Rio Moa, cujo curso percorre o seu território imemorial de ocupação (FUNAI 

1977). A partir de então, o coronel Mâncio Lima, um dos maiores pioneiros, senão o maior, da 

indústria extrativista da borracha no Alto Juruá, tentou estabelecer contato com o grupo para 

evitar que estes continuassem a saquear os tapiris5 e roças dos seringueiros no Barão, de 

propriedade de Mâncio (ibid.).  

Havia dois grupos na região, o primeiro foi contatado entre 1909 a 1910, nas cabeceiras 

do igarapé Preto, e o segundo em 1913 nas cabeceiras do Rio Azul, ambos foram levados para 

o igarapé Bom Jardim e finalmente para o Seringal Barão, de onde nunca mais saíram (FUNAI 

1977; PGTA 2015). Começa o martírio que ficou conhecido, no estado do Acre, como o “tempo 

do cativeiro”, em que os indígenas foram transformados em escravos, despojados de suas terras 

e cultura tradicional (Almeida e Cruz 2016). Na época do auge da borracha, era hábito dos 

“patrões” contactarem povos indígenas e contratarem nordestinos para trabalharem em seus 

seringais, sendo ambos tratados como escravos. O coronel Mâncio Lima era conhecido pela 

maneira como tratava seus “empregados”, havia capangas vigiando a execução das tarefas, 

sendo estes demasiadamente cruéis com os indígenas e nordestinos do seringal (FUNAI 1977). 

Os Puyanawa foram tornados “caboclos”, um ser ambíguo que não é considerado 

“índio bravo”, tampouco um “civilizado” (Aquino 1983). O tempo do cativeiro perdurou por 

aproximadamente sete décadas, transformando o modo de vida do Povo. Houve intensa 

miscigenação com seringueiros nordestinos. Homens e mulheres indígenas eram separados em 

seus afazeres, os homens eram enviados para os centros dos seringais e as mulheres, crianças e 

velhos ficavam na sede da fazenda realizando trabalhos agrícolas. Nesta época, as mulheres 

indígenas tiveram casamentos “arranjados” pelo coronel. Em consonância com a incorporação 

forçada de inúmeros costumes dos ditos “civilizados”, como estratégia de sobrevivência, muitas 

vezes precisaram negar sua própria cultura e identidade. 

 
5 Palhoça, choupana construída para abrigar provisoriamente os seringueiros. 
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Apenas em 1977 a FUNAI, com presença tardia na região, inicia um diálogo sobre o 

direito ao território, para eles algo impensável, uma vez que a área ainda era ocupada pelos 

herdeiros do coronel Mâncio Lima e outros invasores (FUNAI 1977). Os funcionários da 

FUNAI, na época, relatam a dificuldade em localizar a existência de “índios” na área, devido à 

divergência de informações, da concepção do que é índio, pois os patrões alegavam que estes 

não queriam viver separados em uma reserva isolada, não queriam mais ser considerados índios 

e que já estavam “misturados” com civilizados (ibid.).  

Em 1983, o antropólogo Terri Valle Aquino, o sertanista Antônio Luiz Macedo e Vera 

Lúcia, informaram os Puyanawa sobre um estudo em curso na FUNAI, que propunha a 

demarcação de uma “área indígena” para eles viverem (PGTA 2015). Mediante esta revelação, 

sentiram-se encorajados a lutarem pelos seus direitos. Assim, os Puyanawa realizaram a 

autodemarcação e se organizaram para garantir o território. Lutaram por mais de 20 anos e 

apenas no ano 2000 a FUNAI, por meio de recursos do PPTAL6, consegue demarcar a TI 

Poyanawa com 24.499 hectares (PGTA 2015). Após anos de cativeiro, trabalhos forçados, 

privações e miscigenação induzida, iniciou-se um processo de retomada e valorização da 

cultura e da identidade étnica, concomitante a uma grande melhora na qualidade de vida e bem-

viver. 

Segundo Darcy Ribeiro (1995), em sua obra sobre a formação e o sentido do Povo 

Brasileiro, índios e brasileiros se opõem como alternos étnicos em um conflito irredutível, que 

jamais dá lugar a uma fusão. Os indígenas que se integram à sociedade nacional são parcela 

remanescente da população original, mas essa integração não corresponde a uma assimilação 

que os converta em membros indiferenciados. O autor ressalta que onde quer que um grupo 

indígena tenha a oportunidade de conservar a continuidade da própria tradição pelo convívio 

de pais e filhos, preserva-se a identidade étnica, qualquer que seja o grau de pressão 

assimiladora que experimente.   

Fato é, que o elemento mais repetitivo e constante responsável pelas transformações nas 

sociedades indígenas é a situação colonial, que sujeita-as, a um aparato político-administrativo 

que integra e representa um Estado (Pacheco de Oliveira 1998). Esta presença colonial, instaura 

novas relações dentro das sociedades, deflagrando mudanças em múltiplos níveis de sua 

existência sociocultural (ibid.). 

 

 
6 Programa Piloto de Proteção às Terras Indígenas da Amazônia Legal – FUNAI/MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE (MMA)/PPG7/PPTAL. 
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4.2 Resistência Puyanawa: caracterização sociocultural  

 

Atualmente o povo Puyanawa se organiza em duas aldeias, Barão e Ipiranga, localizadas 

em áreas de terra-firme, tendo o igarapé Grande como divisa. O padrão espacial das aldeias é 

em forma de vila (Figura 4) e as casas se assentam ao longo da estrada que liga a TI ao município 

de Mâncio Lima. Este padrão espacial é parte do legado do tempo do cativeiro, onde a sede do 

Seringal Barão se consolidou, e as malocas tradicionais passaram a não mais existir. Conta hoje 

(2020) com aproximadamente 648 habitantes, onde 81 famílias residem na aldeia Barão e 79 

na aldeia Ipiranga, segundo dados levantados junto aos agentes indígenas de saúde (AIS). As 

famílias fazem suas casas próximas, os filhos geralmente constroem perto dos pais. Pelo quase 

extermínio da identidade do povo, impedidos de viver sua cultura no tempo do cativeiro, os 

casamentos não seguem mais o sistema de parentesco tradicional e há diversos casamentos 

interétnicos, tanto com não-indígenas, como com indígenas de outras etnias.  

 

 

Figura 4. Padrão espacial das aldeias em forma de vila. Aldeia Ipiranga, TI Poyanawa, Acre, 2019. Foto: Blat 

Garcia Verges. 

 

A família nuclear é constituída pelo pai, mãe e filhos. Há também a família extensa, que 

incorpora avós, tios, primos, genros e cunhados, formando os laços de afinidade e 

consanguinidade. Quando realizam mutirões de farinhada, a família extensa participa. Neste 
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estudo, as entrevistas foram realizadas junto às famílias nucleares, porém, sempre considerando 

a família extensa nos momentos de interação das atividades analisadas.   

Entre as famílias, foram entrevistadas 81 pessoas, sendo 42 mulheres e 39 homens. A 

idade dos entrevistados de ambos sexos variou entre 20 e 102 anos, com média de 46,73 

(±16,35) anos. Entre os homens a idade variou entre 26 e 102 anos, com média de 48,26 

(±16,46) anos. A maioria dos homens trabalha com cultivos agrícolas, dedicam-se também à 

pesca, à caça e ao extrativismo, e existem professores, artesãos, agentes agroflorestais indígenas 

(AAFIs), cabeleireiros, tratorista/motorista e agente de saneamento (AISAN). Entre as 

mulheres, as idades variaram entre 20 e 89 anos com média de 45,31 (±16,51) anos. Dedicam-

se à agricultura, às atividades domésticas, ao artesanato, à pesca e ao extrativismo, assim como 

às atividades não agrícolas, como professoras, agentes de saúde indígena, merendeira e 

dirigente escolar (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Relação das principais atividades desenvolvidas de acordo com o gênero dos entrevistados na TI 

Poyanawa, Acre, 2019.  

  

Fica claro, pela figura, que as mulheres acumulam as tarefas de casa com outras 

atividades (39 em 42), enquanto alguns homens exercem mais de uma atividade (12 em 39). O 

número de filhos nas famílias variou de um a seis, com média de três filhos por família. As 

idades dos filhos variaram entre oito meses a 45 anos, com média de 13 (±8,73) anos. A renda 

familiar é predominantemente constituída pela venda de farinha de mandioca, sendo que apenas 

21,22% das famílias recebem salários por suas atividades não agrícolas. O Bolsa-Família e 

aposentadoria têm importante papel na complementação da renda familiar. Dentre as famílias 
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entrevistadas, 78,78% recebem auxílio de políticas públicas a partir de programas de 

transferência de renda e previdência social, sendo que, destas, 69,23% recebem o Bolsa-

Família, 26,92% recebem aposentadoria e 3,85% recebe ambos.  

Em relação à religião, 42,42% das famílias se dizem católicas, 30,30% pertencem às 

tradições relacionadas à cultura Puyanawa, 15,15% são evangélicos pentecostais e 12,12% são 

evangélicos batista. Existem igrejas católica, batista e pentecostal na TI. A “cultura” é 

caracterizada pelo uso da Ayahuaska7 e tem seu ritual celebrado numa grande maloca localizada 

na arena cultural, local onde realizam reuniões, danças e eventos relacionados à cultura 

Puyanawa. 

Na TI, há uma escola que oferece ensino fundamental e médio, uma creche para as 

crianças pequenas em início de alfabetização e um posto de saúde. Todos os professores são 

indígenas. Na escola ensina-se a língua materna, esta passa por um processo de (re)vitalização, 

apontando para o que Walker (2012) considera muito próximo do resgate, uma vez que 

atualmente existem apenas dois falantes que dominam, em situações cotidianas, a língua 

Puyanawa. Destaca-se o fato de muitas pessoas estarem empenhadas neste resgate com 

significativos resultados para o Povo, como por exemplo, a elaboração de uma gramática 

Puyanawa com ajuda de um linguista.  

Cada família nuclear habita casas individuais, majoritariamente construídas de madeira 

retirada da própria TI e algumas são de alvenaria. O telhado geralmente é de zinco, e poucas 

casas são cobertas com palha de caranaí (Lepidocaryum tenue Mart. var. tenue), que era a 

cobertura tradicional das malocas (Figura 6). Nos relatos organizados por Castelo Branco sobre 

o Alto Juruá, há menção de como eram as moradias: 

 “[...] antigamente habitavam grandes malocas compartilhadas, a 

maloca dos Puyanawa era térrea, sem assoalho, as partes laterais da 

cobertura iam até o solo, sem outras paredes, tendo apenas uma abertura 

da altura de um homem, na frente e outra nos fundos, alcançando às 

vezes a extensão de cem metros, com pouca largura, aonde se 

aboletavam diversas famílias, tendo cada uma seu fogo, distinto dos 

demais” (Castelo Branco 1950, p. 32).  

 
7 Ayahuasca é medicina espiritual tradicional de povos do oeste da floresta amazônica. É uma bebida preparada 

através da fervura da liana Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) C.V. Morton com as folhas de uma ou mais 

espécies do arbusto Psychotria (Shepard 2017). 
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Figura 6. Moradias e fogões na TI Poyanawa, Acre, 2019. A. Casas de madeira. B. Telhado de palha de caranaí. 

C. Cozinha externa com fogão de lenha. D. Fogão de lenha. E, F. Maloca tradicional Puyanawa (centro de 

cultura). Fotos: Luana Fowler  

 

Atrás de cada casa ou mesmo dentro, existe um fogão à lenha que é preferencialmente 

utilizado, pois há lenha abundante e, segundo eles, o sabor da comida é melhor e mantêm a 

tradição. A energia elétrica chegou à TI no ano de 2002, alterando a dinâmica de conservação 

de alimentos e o convívio social, mediante a presença de televisores que substituem a interação 

noturna entre as famílias. Desde 2004, a água é encanada e isso facilitou em muito a vida, 

principalmente das mulheres, que tinham que transportar água por meio de baldes do igarapé 
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até suas casas. Entretanto, elas mantêm uma rotina quase diária de ida ao igarapé ou igapó para 

lavar roupas e utensílios domésticos, momento aproveitado para refrescarem-se e conversarem 

com as comadres.  

No que se refere à organização política, contam com um cacique geral que atua como 

liderança política em ambas as aldeias, e é o interlocutor dos interesses do povo Puyanawa na 

região, sendo igualmente secretário de assuntos indígenas do município de Mâncio Lima. 

Inclusive exerceu três mandatos consecutivos como vereador pelo PCdoB.  Outra liderança 

forte é o presidente da Associação Agroextrativista Puyanawa do Barão e Ipiranga (AAPBI), 

criada no ano de 1988. Esta garante à comunidade acesso a benefícios por meio de projetos e 

tem buscado o fortalecimento da identidade cultural, ao mesmo tempo em que se preocupa com 

a conservação da floresta (Gondim 2002). As mulheres ocupam papéis importantes na educação 

escolar indígena, e têm voz ativa nos processos de tomadas de decisão. Na área ambiental, os 

agentes agroflorestais indígenas8 (AAFI) contribuem em questões políticas no âmbito estadual, 

e possuem importante papel na dinâmica de conservação e manejo do território.  

No ano de 2015, foi elaborado o Plano de Gestão Territorial e Ambiental da Terra 

Indígena Poyanawa, realizado pela AAPBI e a Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre), com 

apoio da FUNAI e patrocínio da Petrobrás. Constitui uma ferramenta fundamental para a gestão 

do território e para a organização social, permitindo ao Povo Puyanawa autodeterminar seus 

processos de desenvolvimento, proteção da biodiversidade e dos recursos naturais (PGTA 

2015). 

O principal meio de sobrevivência é a agricultura em roçados e a espécie mais 

importante é a mandioca para o fabrico da farinha. A TI possui 16 casas de beneficiamento de 

farinha, das quais duas são comunitárias e foram implementadas com apoio do governo do 

Estado e da prefeitura municipal de Mâncio Lima, enquanto as outras 14 casas pertencem a 

algumas famílias. Os Puyanawa são conhecidos na região como grande produtores de farinha, 

produzindo aproximadamente 500 toneladas/ano, equivalente a 11 a 12 mil sacas.  

 

"O Barão é a comunidade que mais faz farinha na região, é muita que 

sai, é farinha minha véia..." (H.U., 47 anos). 

 
8 O caso dos agentes agroflorestais indígenas no Acre compôs o diversificado painel de experiências correlatas ao 

Projeto GATI e a FUNAI, em parceria com instituições indígenas e indigenistas. Este novo ator social que vem 

contribuindo para a gestão territorial nas Terras Indígenas no Acre, existe há duas décadas, e sua formação tem 

como objetivo valorizar, intensificar e expandir os conhecimentos e as práticas de gestão territorial e ambiental 

nas TI, mediante processos educacionais, técnicos, profissionalizantes, integrados a educação básica. A proposta 

pedagógica da formação dos AAFI tem como princípio a educação intercultural, e é realizada desde 1996 pelo 

Programa de Gestão Territorial e Ambiental da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-AC). 
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Obtiveram o selo de indicação geográfica para a farinha de mandioca (“Indicação de 

Procedência de Cruzeiro do Sul”), juntamente com outros produtores do Vale do Juruá. Este 

envolve todos os municípios da microrregião do Alto Juruá, no Acre. Entretanto, há uma série 

de requisitos a serem cumpridos para a efetivação do Selo, processo que está sendo gestado por 

um Conselho e tem à frente a Cooperativa Central Juruá.   

Desde 2016, eles realizam o festival Atsá, em comemoração à mandioca, que promove 

a valorização dos saberes do povo e de suas receitas, relacionados à esta planta alimentícia de 

grande valor cultural, que promove geração de renda na TI por meio da farinha e do etnoturismo 

(Figura 7). Estes momentos são muito importantes na região, para criar um diálogo harmônico 

com a sociedade do entorno e promover um espaço de alteridade, trazendo maior clareza aos 

não-indígenas sobre a organização e ritualística do Povo. Desta forma, o cultivo da mandioca, 

além de ser fonte de recursos, se constitui na base para o fortalecimento cultural e na retomada 

e revitalização de hábitos alimentares tradicionais antes invisibilizados. 

 

 

Figura 7. III Festival Atsá na TI Poyanawa, Acre, 2019. A. Dança tradicional Puyanawa sob o castanhal. B. 

Ornamentos indígenas. C. Arena cultural. D. Kupixawá tradicional. Fotos: Luana Fowler 
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4.3 Bem-viver no Território: os agroecossistemas e as plantas alimentícias 

 

Na região Amazônica, os agroecossistemas familiares caracterizam-se por meio das 

técnicas de cultivo, do uso e da conservação dos recursos envolvidos nos arranjos produtivos, 

diversidade ambiental, interconexões e interdependências que resultam em complexa 

organização social de produção, na qual a força de trabalho é canalizada em diferentes 

atividades e ambientes (Noda et al. 2012). Os agroecossistemas dos Puyanawa emergem nas 

paisagens, sendo expressão das transformações realizadas, refletindo seus saberes e cultura. São 

constituídos por roças, quintais, capoeiras, sistemas agroflorestais, extrativismo e criação de 

animais.  

A TI é composta por unidades de paisagem que integram os agroecossistemas 

utilizados para reprodução social e econômica das famílias (Figura 8). Essas, são manifestações 

de áreas com elementos físicos, materiais ou culturais percebidos, são domínios paisagísticos 

que fazem das localidades regionais, um mosaico de biótopos diferenciados que refletem na 

diversidade ecológica e social (Noda 2000; Noda et al. 2007). As unidades de paisagem 

identificadas por meio dos saberes expressos dos Puyanawa foram: i) mata-de-caranaí; ii) mato-

solto ou cipoal; iii) mata-de-seringal; iv) campina; v) baboca; vi) igapó; vii) várzea; viii) lagos; 

ix) rio; x) igarapés; xi) açaizal, xii) patuazal; xiii) buritizal; e xiv) bacabal. Para os Puyanawa, 

as matas-de-canaraí, o mato-solto e o seringal, ocupam o ambiente de terra-firme, que não sofre 

alagações. São unidades de paisagem com transição bem marcada, não são homogêneas 

estruturalmente nem floristicamente, por exemplo, na mata-de-seringal é onde se encontram as 

populações de Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg..  

A mata-de-canaraí corresponde a uma fisionomia das campinas, tipos raros e restritos 

de vegetação do sudoeste da Amazônia sobre areia branca (Daly et al. 2016). Denominada 

campinarana florestada, ocorre entre as florestas densas, com dossel a 20 metros, emergentes a 

30 metros e o sub-bosque, até três metros de altura, dominado pela palmeira canaraí 

(Lepidocaryum tenue Mart. var. tenue) (Daly et al. 2016). A baboca é uma tipologia da Floresta 

Ombrófila Aberta de Palmeiras em terreno parcialmente inundado formando várias “ilhas” de 

terra-firme, onde as espécies mais frequentes são as palmeiras Oenocarpus bataua Mart., 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav., Euterpe precatoria Mart. e Astrocaryum murumuru Mart. 

(PNSD 1998).  

Na terra-firme está inserida grande parte dos componentes dos agroecossistemas, como 

os cultivos agrícolas e as moradias. A TI possui uma grande área inundável, caracterizada pelos 

igapós, de água escura, e pela área de várzea do rio Moa, de água barrenta. Os igapós são 
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dominados por populações de buriti (Mauritia flexuosa), já o açaí (Euterpe precatoria), o patuá 

(Oenocarpus bataua) e as bacabas (Oenocarpus balickii F.Kahn; Oenocarpus mapora H. 

Karsten) encontram-se também nas várzeas e beiras de igarapés, assim como nas matas de terra-

firme. São regiões visitadas para caça, pesca e extração de madeira ao longo do ano. Na TI não 

existe agricultura na área de várzea do rio, uma vez que neste não se formam praias propícias 

para tal atividade. 

 

 

Figura 8. Paisagens da Terra Indígena Poyanawa, Acre, 2019. A. Coleta de frutos em mata-de-

caranaí. B. Pesca de jiju no buritizal no igapó. C. Comunidades de Euterpe precatoria às margens 

do Rio Moa. D. Samaúma (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.)  no Rio Moa. Fotos: Luana Fowler. 
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A TI integra paisagens aquáticas de grande importância na alimentação das famílias, na 

recreação e para a manutenção do território, como o Rio Moa, que nasce na região do Parque 

Nacional da Serra do Divisor, o igarapé Bom Jardim, que leva às regiões interiores da TI (mais 

frequentadas por caçadores) e os lagos de grande abundância em pescado. 

Os detalhes de diferenciação das unidades de paisagem estão presentes nos discursos, 

revelando a integração entre os elementos constituintes do ecossistema. Ao descreverem as 

feições das paisagens, os Puyanawa utilizam elementos como tipologia e densidade de 

vegetação, textura do solo, diferenciais em função da variação pluviométrica, potencialidade 

do solo para cultivo, dentre outros.  

 

“A mata-de-caranaí tem o solo arenoso, é mais suja, com muita 

vegetação embaixo das árvores, o mato-solto tem barro meio branco, 

tem muito cipó, é misturada de barro com areia, já a mata de seringal 

é mais limpa, “pelada”, tem barro vermelho e é mais fértil.”(D.P., 45 

anos) 

 

“A campina, na época do inverno, com a chuva, ela alaga, água é 

parecida com igapó, não dá para plantar, as plantas morrem, mas é 

boa para tirar madeira.” (F.U.N., 65 anos) 

 

Nos agroecossistemas foram registradas 95 espécies de plantas de uso alimentício, 

distribuídas em 38 famílias botânicas (senso APG IV 2016) e 69 gêneros (Tabela 1).  
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Tabela 1. Espécies encontradas nos diferentes componentes dos agroecossistemas na TI Poyanawa, Acre, 2019. Família botânica, nome científico, nome popular, forma de vida, parte 

comestível, componente de ocorrência e meses de frutificação de acordo com os saberes Puyanawa. 

Família Nome científico Nome popular Forma de vida 
Parte 

comestível 
Componente Frutificação 

Amaryllidaceae Allium fistulosum L. cebola-de-palha erva Folha quintal --- 

Anacardiaceae Spondias monbim L. cajá árvore Fruto quintal; Saf; mata fev-abr 

Anacardiaceae Spondias cytherea Sonn. cajarana árvore Fruto quintal mar-abr 

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. cajú árvore Fruto quintal; Saf mai-jun; set-out 

Anacardiaceae Mangifera indica L. manga árvore Fruto quintal; roça; Saf fev-set 

Annonaceae Annona hypoglauca Mart. annona sp1  árvore Fruto beira do igarapé jan-mai 

Annonaceae Annona montana Macfad. araticum árvore Fruto quintal; mata dez-fev; jul-ago 

Annonaceae Annona williamsii (Rusby ex R.E.Fr.) 

H.Rainer 

ata  arbusto Fruto Saf; mata set-out 

Annonaceae Annona excellens R.E.Fr. ata-brava árvore Fruto quintal; mata abr-mai 

Annonaceae Annona mucosa Jacq. biribá árvore Fruto quintal; roça; Saf dez-mai 

Annonaceae Annona muricata L. graviola árvore Fruto quintal; roça; Saf jan-mai; ago-out 

Apiaceae Eryngium foetidum L. chicória erva Folha quintal --- 

Apiaceae Coriandrum sativum L. coentro erva Folha quintal --- 

Apocynaceae Righospira quadrangularis (Müll.Arg.) 

Miers 

ariá árvore Fruto mata jan-mai 

Apocynaceae Couma macrocarpa Barb.Rodr. sova árvore Fruto mata dez-abr 

Araceae Xanthosoma sp. barbará erva órgão tuberoso quintal --- 

Arecaceae Oenocarpus balickii F.Kahn bacaba palmeira Fruto quintal; Saf; mata dez-abr 

Arecaceae Oenocarpus mapora H. Karst. bacaba-touceira palmeira Fruto quintal; roça; Saf nov-abr; jun-set 

Arecaceae Euterpe precatoria Mart. açaí palmeira Fruto quintal; roça; Saf; 

mata 

dez-mai; jul-set 

Arecaceae Euterpe oleracea Mart. açaí-touceira palmeira Fruto quintal; roça; Saf jan-dez 

Arecaceae Mauritia flexuosa L.f. buriti palmeira Fruto quintal; Saf; mata; 

igapó 

nov-ago 

Arecaceae Lepidocaryum tenue Mart. var. tenue canaraí palmeira Fruto mata dez-mai 

Arecaceae Cocos nucifera L. cocô palmeira Fruto quintal; roça; Saf jan-dez 
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Arecaceae Elaeis guineensis Jacq. dendê palmeira fruto; semente quintal abr-ago 

Arecaceae Attalea butyraceae (Mutis ex L.f) Wess. 

Boer 

jaci palmeira fruto; semente quintal; mata dez-mai 

Arecaceae Bactris brongniartii Mart.  marajá palmeira Fruto mata --- 

Arecaceae Oenocarpus bataua Mart. patuá palmeira Fruto quintal; mata jan-jul 

Arecaceae Bactris gasipaes Kunth pupunha palmeira Fruto quintal; roça; Saf dez-abr 

Arecaceae Astrocaryum aculeatum G.Mey. tucumã palmeira Fruto Saf; mata jan-abr; jun 

Asteraceae Acmella ciliata (Kunth) Cass. jambu erva Folha quintal --- 

Bixaceae Bixa orellana L. urucum arbusto Semente quintal; Saf jan-dez 

Brassicaceae Brassica oleracea L. couve erva Folha quintal --- 

Bromeliaceae Ananas comosus (L.) Merril abacaxi/ ananás erva Fruto quintal; roça; Saf --- 

Caricaceae Carica papaya L. mamão erva Fruto quintal; roça; Saf --- 

Caricaceae Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms mamuí árvore Fruto mata fev-mai 

Chrysobalanaceae Couepia subcordata Benth. ex Hook.f. oiti árvore Fruto quintal; mata nov-jan 

Clusiaceae Garcinia brasiliensis Mart. bacuri árvore Fruto quintal jan-abr 

Combretaceae Buchenavia congesta Ducke biribiba árvore Fruto quintal; mata jan-fev 

Convolvulaceae Ipomoea batatas (L.) Lam. batata doce erva órgão tuberoso quintal --- 

Cucurbitaceae Cucurbita moschata Duchesne jerimum erva Fruto quintal; roça; Saf --- 

Cucurbitaceae Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & 

Nakai 

melancia erva Fruto roça --- 

Cucurbitaceae Cucumis sativus L. pepino erva Fruto quintal --- 

Dioscoreaceae Dioscorea trifida L.f. inhame  liana órgão tuberoso quintal; roça --- 

Euphorbiaceae Manihot esculenta Crantz macaxeira  arbusto folha; órgão 

tuberoso 

quintal; roça --- 

Fabaceae Vigna unguiculata (L.) Walp. feijão-arigó liana Semente roça --- 

Fabaceae Phaseolus vulgaris L. feijão-peruano erva Semente roça --- 

Fabaceae Inga marginata Willd. ingá da mata-igapó  árvore Fruto quintal; mata dez-abr 

Fabaceae Inga edulis Mart. ingá-de-corda árvore Fruto quintal; Saf; mata nov-fev; mai-jun; 

set 

Fabaceae Inga ingoides (Rich.) Willd. ingá quadrada  árvore Fruto quintal; mata mar-abr; jul-set 

Fabaceae Hymenaea intermedia Ducke jatobá  árvore fruto; casca quintal; mata ago-set 
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Fabaceae Hymenaea courbaril L. jatobá  árvore Fruto quintal; Saf; mata jul-set 

Fabaceae Inga nobilis Willd. ingá sp1 árvore Fruto mata dez-abr 

Fabaceae Inga thibaudiana DC. ingá-de-macaco árvore Fruto Saf; mata jan-fev; ago-out 

Lauraceae Persea americana Mill. abacate árvore Fruto quintal; roça; Saf out-dez; jun-ago 

Lecythidaceae Bertholletia excelsa Bonpl. castanha-do-brasil árvore Semente quintal; roça; Saf jan-jul 

Malphighiaceae Byrsonima schunkei W.R.Anderson murici árvore fruto; casca quintal; Saf; mata abr-mai 

Malpighiaceae Malpighia emarginata DC. acerola arbusto Fruto quintal dez; mar-abr 

Malvaceae Theobroma cacao L. cacau árvore fruto; semente quintal; mata jan-jul 

Malvaceae Theobroma subincanum Mart. cacau do mato; 

pupu-do-mato 

árvore fruto; semente quintal; mata jan-abr 

Malvaceae Theobroma grandiflorum (Wild. Ex 

Spreng) K. Schum. 

cupuaçu; pupu árvore Fruto quintal; Saf dez-mai 

Marantaceae Goeppertia allouia (Aubl.) Borchs. & S. 

Suárez 

dale-dale erva órgão tuberoso quintal --- 

Moraceae Morus nigra L. amora arbusto Fruto quintal nov-dez; mar-mai 

Moraceae Ficus pertusa L.f. apuí da terra firme árvore Fruto quintal; mata jan-abr 

Moraceae Artocarpus camansi Blanco fruta-pão árvore Semente quintal; Saf abr-mai 

Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam.  jaca dura/ mole árvore fruto; semente quintal; roça; Saf nov-fev; jul 

Musaceae Musa x paradisiaca L. banana  erva Fruto quintal; roça --- 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels azeitona árvore Fruto quintal; Saf set-jan 

Myrtaceae Psidium guajava L. goiaba/ goiaba pera árvore Fruto quintal; Saf dez-fev; abr-jun 

Myrtaceae Plinia cauliflora (Mart.) Kausel jabuticaba árvore Fruto quintal nov-dez 

Myrtaceae Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. 

Perry 

jambo/ jambre árvore Fruto quintal; roça; Saf nov-mai 

Myrtaceae Eugenia stipitata McVaugh uvaia arbusto Fruto quintal mar-ago 

Oxalidaceae Averrhoa carambola L. carambola árvore Fruto quintal mar-jun 

Passifloraceae Passiflora edulis Sims maracujá liana Fruto quintal; roça; Saf dez-abr 

Poaceae Saccharum officinarum L. cana comum/ roxa erva Caule quintal; roça --- 

Poaceae Cymbopogon citratus (DC.) Stapf capim santo erva Folha quintal --- 

Rubiaceae Alibertia sorbilis Ducke apuruí árvore Fruto Saf; mata abr-jun 

Rubiaceae Coffea canephora Pierre ex A.Froehner café arbusto Semente quintal fev-mai 
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Rubiaceae Genipa americana L. jenipapo árvore Fruto quintal; mata mar-mai 

Rutaceae Citrus x aurantium L.  laranja arbusto Fruto quintal; roça; Saf ago-dez; mar-mai 

Rutaceae Citrus aurantifolia Swingle  lima arbusto Fruto quintal jan-mai 

Rutaceae Citrus x limon (L.) Osbeck limão comum arbusto Fruto quintal; Saf jan-dez 

Rutaceae Citrus x latifolia Tanaka ex Q. Jiménez limão taiti arbusto Fruto quintal; Saf jan-dez 

Rutaceae Citrus reticulata Blanco tangerina arbusto Fruto quintal; Saf dez-mai 

Sapindaceae Nephelium lappaceum L. rambutan árvore Fruto quintal jan-mar 

Sapotaceae Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. abiu árvore Fruto quintal; Saf jun-ago 

Sapotaceae Chrysophyllum lucentifolium Cronquist abiu-da-mata  árvore Fruto quintal; mata dez-abr 

Sapotaceae Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) 

T.D.Penn. 

abiurana  árvore Fruto mata jan-mai 

Sapotaceae Pouteria campechiana (Kunth) Baehni canistel árvore Fruto quintal mai-jun 

Solanaceae Capsicum chinense Jacq. pimenta-

cheirosinha 

arbusto Fruto quintal; roça --- 

Solanaceae Capsicum frutescens L. pimenta-malagueta arbusto Fruto quintal; roça --- 

Solanaceae Solanum lycopersicum L. tomate erva Fruto quintal --- 

Talinaceae Talinum fruticosum (L.) Juss. caruru erva folha; talo quintal --- 

Zingiberaceae Curcuma longa L. açafrô erva órgão tuberoso quintal; roça   

Zingiberaceae Zingiber officinale Roscoe gengibre erva órgão tuberoso quintal --- 

Zingiberaceae Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. içami erva Fruto quintal; mata --- 
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As famílias mais representativas foram Arecaceae, com 13 espécies, seguida de 

Fabaceae com nove espécies (Figura 9). Com relação aos gêneros, os mais representativos 

foram Annona, com seis espécies, seguido de Citrus e Inga (5) e Oenocarpus e Theobroma (3). 

 

 

Figura 9. Principais famílias botânicas identificadas nos agroecossistemas da TI Poyanawa, Acre, 2019. 

 

A família Arecaceae é representada pelas palmeiras, que são emblemáticas nos trópicos, 

abundantes (oligárquicas) e produtivas, caracterizam-se como plantas de multiuso e 

desempenham, desde os tempos antigos, papel fundamental na vida dos habitantes amazônicos, 

principalmente em seus sistemas alimentares, fato este constatado em inúmeros trabalhos 

(Clement et al. 2005; Bustamante 2009; De Robert & Katz 2010; Gonçalves 2017; Machado 

2018). São tanto cultivadas como espontâneas nos diferentes componentes do agroecossistema. 

Todas as espécies de palmeiras são nativas e de ocorrência Amazônica, excetuando-se o coco 

(Cocos nucifera L.) e o dendê (Elaeis guineensis Jacq.) que são introduzidos. A TI possui 

populações de buriti (Mauritia flexuosa L.f), açaí (Euterpe precatoria Mart.), patuá 

(Oenocarpus bataua Mart.) e bacaba (Oenocarpus balickii F.Kahn; Oenocarpus mapora H. 

Karst.) e, nas épocas de frutificação, são importantes fontes de alimentação, fornecendo 

proteínas, vitaminas, amido, além do óleo (Clement et al. 2005). O marajá (Bactris brongniartii 
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Mart.), com seus frutos doces, é encontrado nos ambientes de beiras de rios e igarapés e 

consumido durante as atividades de pesca, caça e coleta. 

A família Fabaceae, apresentou espécies de diferentes hábitos de crescimento, como o 

feijão-arigó (Vigna unguiculata (L.) Walp.), uma liana, o feijão-peruano (Phaseolus vulgaris 

L.), uma erva ereta, e duas espécies arbóreas de jatobá (Hymenaea courbaril L.; Hymenaea 

intermedia Ducke). É fortemente representada pelo gênero Inga, largamente distribuído na 

região amazônica e com inúmeras espécies, cerca de 145 apenas no Brasil (Flora do Brasil 

2020), que apresentam grande produção de frutos e sementes com alta capacidade de 

germinação. Nos agroecossistemas Puyanawa, foram encontradas cinco espécies, sendo o ingá-

de-corda (Inga edulis Mart.) especialmente cultivado nos quintais, e as espécies também 

encontradas nas matas, beiras de rio e igarapé, Inga marginata Willd.; Inga ingoides (Rich.) 

Willd.; Inga thibaudiana DC; Inga nobilis Willd.. Resultado semelhante foi encontrado nos 

trabalhos de Gonçalves (2017), Machado (2018) e Pilnik (2019), nos quais os ingás 

apresentaram grande representatividade no conhecimento de plantas alimentícias em 

comunidades indígenas e populações tradicionais. 

Entre as Annonaceae, o gênero Annona é o mais conhecido e importante dentro da 

família, com 44 espécies (Lopes e Mello-Silva 2014). No estudo, foi o único gênero 

representado. Cinco espécies foram encontradas em ambientes cultivados, o biribá (Annona 

mucosa Jacq.), a graviola (Annona muricata L.), o araticum (Annona montana Macfad.), a ata 

(Annona williamsii (Rusby ex R.E.Fr.) H. Rainer) e a ata-brava (Annona excellens R.E.Fr.), as 

três últimas encontradas também em ambiente silvestre, juntamente com a Annona hypoglauca 

Mart.  

A família Rutaceae foi representada pelo gênero Citrus, de origem exótica, e cultivado 

em diferentes países. Myrtaceae possui espécies presentes nas áreas cultivadas, sendo 

representadas pela goiaba (Psidium guajava L.), jambo (Syzygium malaccense (L.) Merr. & 

L.M. Perry), jaboticaba (Plinia cauliflora (Mart.) Kausel), azeitona (Syzygium cumini (L.) 

Skeels) e uvaia (Eugenia stipitata McVaugh). 

Sapotaceae foi representada pela espécie cultivada abiu (Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 

Radlk.), e as espécies encontradas nas matas de terra-firme Chrysophyllum lucentifolium 

Cronquist, Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D.Penn., e o canistel (Pouteria 

campechiana (Kunth) Baehni) encontrado em apenas um quintal. Moraceae e Anarcadiaceae 

também tiveram quatro espécies cada, sendo Moraceae representada pela jaca (Artocarpus 

heterophyllus Lam.), amora (Morus nigra L.), fruta-pão (Artocarpus camansi Blanco), e a 
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espécie nativa Ficus pertusa L.f. e, Anarcadiaceae representada pela manga (Mangifera indica 

L.), caju (Anacardium occidentale L.), cajá (Spondias monbim L.) e cajarana (Spondias 

cytherea Sonn.). 

Zingiberaceae possui uma importante espécie na cultura Puyanawa, o içami (Renealmia 

aromatica (Aubl.) Griseb.), cujo arilo amarelo é utilizado para fazer mingau tradicional e as 

sementes utilizadas para tintura em pinturas corporais e artesanato (Figura 10). Solanaceae é 

representada pelo tomate (Solanum lycopersicum L.) e, pelas variedades de pimentas 

cheirosinha (Capsicum chinense Jacq.) e malagueta (Capsicum frutescens L.), e são 

amplamente cultivadas em quintais e roças, representando importante condimento no preparo 

de carnes, peixes, frango e sopas.  

 

 

Figura 10. Içami (Renealmia aromatica). A. Touça de içami em capoeira madura. B. Frutos. C. Fruto aberto 

evidenciando o arilo amarelo e as sementes pretas. Fotos: Luana Fowler 

 

Na família Malvaceae, todas as espécies encontradas são do gênero Theobroma, o cacau 

(Theobroma cacao L.) e o cupuaçu (Theobroma grandiflorum (Wild. Ex Spreng) K. Schum.) 

têm grande importância econômica, sendo este último muito cultivado na TI; o pupu-do-mato 

(Theobroma subincanum Mart.) é uma espécie presente nas matas e nos quintais, sendo que, 
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nestes últimos, quando da formação, é preservada como planta de interesse por seus frutos 

doces.  

Cucurbitaceae foi representada por espécies cultivadas como o jerimum (Cucurbita 

moschata Duchesne), a melancia (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) e o pepino 

(Cucumis sativus L.). Na família Rubiaceae, foram registradas o apuruí (Alibertia sorbilis 

Ducke), o jenipapo (Genipa americana L.) e o café (Coffea canephora Pierre ex A.Froehner). 

As demais famílias, ainda que possuindo menor número de espécies, representam 

plantas de grande importância na cultura e alimentação local. A Euphorbiaceae, com as 

macaxeiras e mandiocas (Manihot esculenta Crantz), provedoras das farinhas, gomas e beijus, 

a Dioscoraceae, com os inhames (Dioscorea trifida L.f.) e a Musaceae com as bananas e 

plátanos (Musa x paradisiaca L.).  

Entre as espécies de uso alimentar identificadas, 45,26% são árvores, 23,16% são ervas, 

14,74% são arbustos, 13,69% são palmeiras e 3,15% são lianas. Por ser a Terra Indígena um 

ambiente caracterizado pela floresta tropical, não é surpresa a maior representatividade de 

árvores, predominando também nos agroecossistemas cultivados.  

Na Amazônia, a maioria das plantas domesticadas é perene, entre árvores e palmeiras 

(Clement 1999; Levis et al. 2017). Relacionando os estudos atuais sobre a domesticação de 

paisagens e plantas pelos povos amazônicos (Clement 1999; Clement et al. 2015, Levis et al. 

2017; Levis et al. 2018) e a ocupação pelos Puyanawa de parte de um território imemorial dos 

antigos Ũdi-kuin, as espécies presentes nos agroecossistemas, que têm como centro de origem 

o continente americano, foram classificadas quanto ao grau de domesticação (Clement 1999; 

Levis et al. 2017) e com relação à hiperdominância de suas populações, para as espécies do 

bioma amazônico, conforme ter Steege et al. (2013).  

Segundo Clement (1999), as espécies incipientemente domesticadas são sujeitas à 

seleção e intervenção humanas (no mínimo, ocorrendo numa paisagem promovida9), cujo 

fenótipo médio ainda está dentro da variação encontrada na população silvestre para os 

caracteres sujeitos à seleção, as espécies semi-domesticadas estão sujeitas à seleção humana 

significante, com variância fenotípica maior que a das populações silvestres, e, as domesticadas, 

que são sujeitas à seleção humana intensa, com adaptação ecológica reduzida a tal ponto que 

somente podem sobreviver em paisagens cultivadas. 

 
9 Paisagem em que plantas individuais e/ou, populações de plantas úteis são favorecidas por meio de eliminação 

ou poda de algumas plantas competidoras ou a expansão da transição florestal, especialmente com uso de fogo 

(Clement 1999). 
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Para a Bacia Amazônica, ter Steege et al. (2013) sugerem extrapolações na ordem de 

16.000 espécies arbóreas, das quais apenas 227 (1,4%) são hiperdominantes e representam a 

metade de todas as árvores. A maioria delas é especialista em habitat e dominante em apenas 

uma ou duas regiões da Bacia. Encontrar que apenas 227 espécies dominam a Amazônia, 

implica dizer que o ciclo biogeoquímico da maior floresta tropical do mundo é formado por 

uma pequena parcela de sua diversidade (ibid.). Entre as hipóteses que os autores sugerem para 

explicar a hiperdominância de espécies, estaria o cultivo generalizado de certas espécies pelas 

populações pré-colombianas, que ainda hoje pode ser observado nos grupos indígenas 

modernos, onde espécies hiperdominantes como Hevea brasilienses, Theobroma cacao, 

Mauritia flexuosa e outras palmeiras muitíssimo utilizadas estariam por vezes associadas a 

antigos assentamentos. 

Das 95 espécies registradas para uso alimentício durante a pesquisa, 47 espécies (49,5%) 

estão em algum estágio de domesticação, segundo Clement (1999) e Levis et al. (2017) (Tabela 

2). Destas, 16 espécies são domesticadas, 10 semi-domesticadas e 21 incipientemente 

domesticadas. Encontrou-se que 14 das 21 espécies incipientemente domesticadas são 

hiperdominantes. Sete das espécies hiperdominantes neste estudo estão entre as 31 primeiras 

espécies com maior abundância no bioma amazônico segundo a classificação sugerida por ter 

Steege et al. (2013), das quais cinco espécies são palmeiras.  

Onze espécies encontradas neste estudo, não são apresentadas no trabalho de Clement 

(1999) e de Levis et al. (2017), entretanto seguem as características de incipientemente 

domesticadas conforme sugerem os referidos trabalhos, e foram incluídas neste grau de 

domesticação. Essas espécies foram encontradas nos ambientes de quintal, roça e sistema 

agroflorestal (SAF), são manejadas e selecionadas pelos Puyanawa, sendo as sementes e mudas 

trazidas da mata, ou mesmo são mantidas no período de formação dos agroecossistemas. Foram 

elas: Inga thibaudiana DC.; Inga marginata Willd.; Inga ingoides (Rich.) Willd.; 

Chrysophyllum lucentifolium Cronquist; Annona williamsii (Rusby ex R.E.Fr.) H.Rainer; 

Annona excellens R.E.Fr.; Buchenavia congesta Ducke; Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb.; 

Attalea butyracea (Mutis ex L.f) Wess. Boer; Oenocarpus mapora H. Karst.; Oenocarpus 

balickii F.Kahn. As duas primeiras espécies do gênero Inga e a palmeira Attalea butyracea são 

consideradas hiperdominantes. O gênero Inga possui grande número de espécies raras que 

dominam as florestas, o que é, no mínimo, intrigante, dado que outros o fazem com um pequeno 

número de espécies comuns (encontradas em mais regiões da Bacia Amazônica), como as 

palmeiras (ter Steege et al. 2013).   



49 
 
Tabela 2. Relação das espécies domesticadas, semi-domesticadas e incipientemente domesticadas segundo 

Clement (1999) e Levis et al. (2017), encontradas na TI Poyanawa, Acre, 2019, elencadas conforme rank de 

hiperdominância (ter Steege et al. 2013). * espécies não encontradas na tabela de ter Steege et al. (2013). 

Nome científico 
Forma de 

vida 

Grau de 

domesticação 
Origem Rank 

Euterpe precatoria Mart. palmeira incipiente Amazônia 1 

Euterpe oleracea Mart. palmeira incipiente Leste da Amazônia 6 

Oenocarpus bataua Mart. palmeira incipiente Amazônia 7 

Mauritia flexuosa L.f. palmeira incipiente Norte da América do sul 23 

Theobroma cacao L. árvore semi-domesticada Oeste da Amazônia 29 

Theobroma subincanum Mart. árvore incipiente Amazônia 31 

Spondias monbim L. árvore semi-domesticada Norte da América do sul 125 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 

Radlk. 
árvore semi-domesticada Amazônia 128 

Astrocaryum aculeatum G.Mey. palmeira incipiente Oeste da Amazônia 143 

Inga edulis Mart. árvore semi-domesticada Oeste da Amazônia 185 

Bertholletia excelsa Bonpl. árvore incipiente Leste da Amazônia 192 

Hymenaea courbaril L. árvore incipiente Amazônia 370 

Theobroma grandiflorum (Wild. 

Ex Spreng) K. Schum. 
árvore incipiente Leste da Amazônia 439 

Genipa americana L. árvore domesticada Norte da América do sul 1010 

Annona montana Macfad. árvore semi-domesticada Amazônia 1370 

Bixa orellana L. arbusto domesticada Sudoeste da Amazônia 1518 

Bactris gasipaes Kunth palmeira domesticada Sudoeste da Amazônia 1530 

Garcinia brasiliensis Mart. árvore incipiente Amazônia 1539 

Couepia subcordata Benth. ex 

Hook.f. 
árvore semi-domesticada Amazônia 2011 

Eugenia stipitata McVaugh arbusto semi-domesticada Oeste da Amazônia 3161 

Annona muricata L. árvore domesticada Norte da América do sul 3167 

Annona mucosa Jacq. árvore domesticada América 3271 

Anacardium occidentale L. árvore semi-domesticada Nordeste do Brasil 3450 

Manihot esculenta Crantz arbusto domesticada Norte da América do sul * 

Persea americana Mill. árvore domesticada Meso-América * 

Cucurbita spp. (moschata) erva domesticada Meso-América * 

Phaseolus vulgaris L. erva domesticada Norte da América do sul * 

Ananas comosus (L.) Merril erva domesticada Amazônia * 

Goeppertia allouia (Aubl.) Borchs. 

& S. Suárez 
erva domesticada Amazônia * 

Ipomoea batatas (L.) Lam. erva domesticada Norte da América do sul * 

Carica papaya L. erva domesticada Meso-América * 

Dioscorea trifida L.f. liana domesticada Guianas * 

Passiflora edulis Sims liana domesticada Norte da América do sul * 

Alibertia sorbilis Ducke árvore semi-domesticada Amazônia * 

Psidium guajava L. árvore semi-domesticada Nordeste do Brasil * 

Xanthosoma sp. erva domesticada América  * 
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As práticas acima mencionadas corroboram com Levis et al. (2018), e reforçam o 

modelo proposto de como os povos pré-colombianos domesticaram as florestas amazônicas por 

meio de um conjunto de práticas de manejo com a intenção de promover o desenvolvimento de 

espécies úteis. Esses saberes são evidenciados nos trabalhos junto aos povos indígenas e 

populações tradicionais que apontam a riqueza dos sistemas de cultivo e manejo de plantas e 

paisagens, as quais são utilizadas, modificadas e conservadas (Posey 1985; Prance et al. 1987; 

Balée 1986; Balée 2008; Noda et al. 2012; Bustamante 2009; Salim 2012; Emperaire 2013; 

Martins 2016; Gonçalves 2017). Os fragmentos florestais de espécies úteis estão, muitas vezes, 

próximos a antigos assentamentos e as espécies dominantes continuam sendo manejadas pelas 

populações locais (Posey 1985; Balée 1986; Junqueira et al. 2010; Ferreira 2017; Levis et al. 

2018), como podemos observar no etnomapeamento histórico, realizado pela Comissão Pró-

Índio/AC e o povo Puyanawa, em comparação com a ocorrência de açaizal, bacabal, buritizal 

e patuazal na TI (Figura 11).  

Esses efeitos persistentes nas paisagens amazônicas, realizado num processo de longo 

prazo (pré-colombiano), garantem, em parte, a segurança alimentar das populações modernas e 

evidenciam que a domesticação moldou as florestas amazônicas (Levis et al. 2017). Valorizar 

os saberes das populações indígenas e tradicionais acerca do manejo dos agroecossistemas é 

estratégico para guiar políticas públicas de conservação das florestas e de produção de 

alimentos.  

Os recursos naturais presentes no território são de importância vital para o bem-viver 

dos povos da floresta, assim como para a qualidade de vida da sociedade envolvente por meio 

dos serviços ecossistêmicos prestados. Para os povos indígenas, o território é expressão de sua 

localização relacional na teia geral das formas de vida, é palco de suas relações sociais, 

históricas e míticas, é um espaço vivo e concreto (Arruda 2005).  
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Figura 11. Etnomapeamento histórico de uso do território Puyanawa, com destaque para as antigas malocas, 

vestígios de cerâmica e colocações de seringais. Abaixo, no canto direito, na perspectiva de sobreposição dos 

mapas, temos o etnomapeamento da vegetação na TI. Fonte: Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre) – 

Etnomapeamento na Terra Indígena Poyanawa, em parceria com a Associação Agroextrativista Poyanawa do 

Barão e Ipiranga (AAPBI). Rio Branco, Acre, 2009. 
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4.3.1 Quintais 

 

Os quintais representam sistemas de uso da terra que envolvem o manejo de espécies 

arbóreas domesticadas, arbustos e espécies agrícolas anuais e perenes, juntamente com a criação 

de pequenos animais domésticos (Fernandes e Nair 1990). É um dos sistemas de cultivo mais 

antigos e tradicionais dos trópicos úmidos, evidências arqueológicas indicam que os povos 

amazônicos possuíam sistemas agrícolas baseados em uma grande variedade de plantas 

cultivadas, incluindo árvores frutíferas e várias tecnologias de armazenamento de alimentos 

(Lathrap 1977; Miller e Nair 2006; Clement et al. 2015). Estima-se que, na época da invasão 

europeia, os povos pré-colombianos cultivavam e manejavam pelo menos 138 espécies vegetais 

(Clement 1999). As sociedades amazônicas perpetuaram este legado e, atualmente, os quintais 

são significativos componentes dentro dos meios de sobrevivência das famílias (Miller e Nair 

2006). Na TI Poyanawa, os quintais contribuem principalmente para o consumo interno, 

assegurando uma preciosa fonte de alimento (Figura 12).   

 

 

Figura 12. Quintal na TI Poyanawa, Acre, 2019. Foto: Blat Garcia Verges. 

 

As plantas são cultivadas nos quintais ao redor das casas, integrando-se às áreas de 

mata próxima, quando há (Figura 14). Alguns quintais possuem bastante matéria-orgânica no 

solo, outros são “limpos” todos os dias com auxílio de rastelo, assumindo uma configuração 

própria aos terreiros, cuja prática pode resultar em um solo mais empobrecido ao redor da casa, 
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entretanto, o material orgânico proveniente dessa limpeza geralmente é queimado ou despejado 

na zona periférica do quintal, onde se concentram as árvores frutíferas.  

As descrições dadas pelos moradores com relação ao histórico de formação é que o 

local era um cipoal (mato-solto) ou uma antiga capoeira que fora derrubada para moradia, 

deixando as espécies nativas de interesse e, consequentemente, implementação do quintal. Os 

quintais também resultam de áreas inicialmente utilizadas para roça que, incrementadas com 

espécies perenes, foram configurando os atuais quintais.  

Para a escolha do local de plantio das espécies, observam-se a luminosidade presente, 

o espaçamento entre espécies, o tipo de raiz e altura que virá a ter a planta. No momento do 

plantio, é realizada a abertura do solo e são incorporados a este “berço” (que receberá a muda 

ou a semente) casca de mandioca ou “estrume” (Figura 13), nome pelo qual denominam uma 

combinação de casca de mandioca, folhas secas, restos orgânicos e cinzas. O “estrume” é 

também utilizado no plantio das hortaliças que ficam em hortas suspensas ou “cercadinhos”. O 

manejo do quintal foi descrito igualmente por todas as famílias, sendo também utilizadas as 

práticas de poda de galhos e capina do solo ao redor das plantas.  
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Figura 13. Quintais da TI Poyanawa, Acre, 2019. A. Quintal em sistema agroflorestal. B. Quintal com plantio de 

macaxeira. C. Produção de café e banana. D. Formação e compostagem do “estrume”. E. “Estrume” pronto. F. 

Plantio consorciado de mamão, graviola, cupuaçu e banana. Fotos: Luana Fowler. 
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Encontrei 80 espécies de plantas alimentícias pertencentes a 37 famílias botânicas e 

60 gêneros (Apêndice E), tendo como unidades de observação 30 quintais. O número de 

unidades de observação para o estudo de riqueza de espécies alimentícias cultivadas ou 

mantidas nos quintais demonstrou-se adequada, considerando o comportamento da curva de 

rarefação por amostra tender à constância (Figura 14). Portanto, a inclusão de novos quintais 

no estudo não representaria ganhos significativos em termos de ocorrência de novas espécies 

alimentícias na área de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Curva de Rarefação tendo por base as espécies alimentícias cultivadas ou manejadas nos quintais de 

30 agroecossistemas familiares da TI Poyanawa, Acre, 2019. 

 

 O quintal foi o ambiente que mais apresentou diversidade interespecífica de plantas 

alimentícias, quando comparado às roças, capoeiras, sistemas agroflorestais e mesmo ao 

extrativismo. Trabalhos realizados com populações indígenas na Amazônia (Bustamante 2009; 

Noda et al. 2012; Salim 2012; Gonçalves 2017) demonstram a grande diversidade de espécies 

alimentares cultivadas nos quintais e confirmam a importância destes para a soberania e 

segurança alimentar, domesticação e conservação de plantas. As espécies mais frequentes 

cultivadas nos quintais analisados são apresentadas na figura abaixo (Figura 15), considerando 

a ocorrência destas em pelo menos 70% dos quintais. Essa diversidade de espécies é ainda 

maior se consideradas outras categorias de plantas, como as medicinais, por exemplo, mas que 

não foram objeto desta pesquisa.  
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Figura 15. Frequência relativa das espécies alimentícias mais cultivadas nos 30 quintais estudados da TI 

Poyanawa, Acre, 2019. 

 

Todas as espécies que apresentaram maior frequência nos quintais são de hábito 

arbóreo ou são palmeiras, com exceção da banana, que, apesar de herbácea, ocupa área e altura 

significantes. A presença das palmeiras, com cinco espécies entre as mais cultivadas nos 

quintais, revela, novamente, a importância das Arecaceae no cotidiano alimentar das famílias. 

O coco (Cocos nucifera L.) está presente em 96,67% dos quintais e colabora na geração de 

renda, pois muitas famílias o vendem para comerciantes da cidade de Mâncio Lima. O vinho 

da bacaba-touceira (Oenocarpus mapora H. Karst.) é muito apreciado entre os indígenas e a 

espécie é cultivada em 73,33% dos quintais. O açaí-touceira (Euterpe oleracea) não é nativo da 

região, provêm do estuário do Rio Amazonas, onde é nativo e oligárquico em áreas úmidas e 

diariamente inundadas (Clement et al. 2005), e tem sido espalhado por toda região amazônica 

devido a sua alta produtividade; está presente em 70% dos quintais, embora os Puyanawa achem 

o vinho do açaí (Euterpe precatoria) mais saboroso. A pupunha (Bactris gasipaes Kunth), 

cultivada em 70% dos quintais, é um fruto muito importante para os povos da Amazônia, tanto 

que foi domesticada na região e dispersa até a América Central (Clement et al. 2005). É rica 

em lipídios (mais de 50% de energia) e excepcionalmente rica em vitamina A (Dufour et al. 

2016). 

A banana (Musa x paradisiaca) está presente em 90% dos quintais e é bastante 

significativa na alimentação, apresentando inúmeras formas de consumo, tais como, in natura, 

vitamina, mingau, assada e cozida. Igual resultado é evidenciado para diversas populações 
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amazônicas (Albert e Milliken 2009; Salim 2012; Dácio 2017; Machado 2018; Pilnik 2019). 

Para termos uma ideia da importância da banana e da sua apreciação pelos povos indígenas, 

entre alguns grupos Yanomami, após sua introdução nos cultivos a banana passou a ser a base 

alimentar, posição antes ocupada pelo milho (Albert e Miliken 2009). As outras espécies 

frutíferas mais cultivadas foram a laranja (Citrus x aurantium L.), o cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum), a graviola (Annona muricata), o abacate (Persea americana Mill.), a manga 

(Mangifera indica), o ingá-de-corda (Inga edulis) e a goiaba (Psidium guajava).  

O cupuaçu, a graviola e as espécies de açaí existem abundantemente nos quintais, pois 

foram distribuídas inúmeras mudas para as famílias, provenientes de um projeto elaborado pela 

Associação AAPIB, que visou o incremento dos quintais e a melhoria da qualidade da 

alimentação, servindo como estratégia de contraposição ao uso exagerado de refrigerantes por 

parte dos indígenas e que contribui para o surgimento ou agravamento de doenças, como 

diabetes e obesidade. Essas representam a maior parte das frutas consumidas em forma de suco, 

conforme observado no local, e boa parte da produção de graviola e cupuaçu é transformada 

em polpa.  

O resultado entre as espécies de maior frequência é semelhante ao encontrado por 

Salim (2012) em quintais na TI Kwatá-Laranjal, onde os quintais são agroflorestais e 

representam grande importância na segurança alimentar e nutricional das famílias, além de 

gerarem renda. Segundo o autor, entre os 15 quintais inventariados, a manga (100%), o cupuaçu 

(93,3%), a laranja (80%), o açaí (80%), o açaí-de-touceira (73,3%) e o ingá-de-corda (73,3%) 

foram as espécies mais cultivadas. Gonçalves (2017) também encontrou entre as espécies mais 

cultivadas nos quintais no Alto Rio Negro, o açaí-touceira, cupuaçu, coco, pupunha, manga, 

ingá-de-corda, goiaba e bacaba.  

Foram registradas idades de formação dos quintais de três até 48 anos, com média de 

17,13 (±10,42) anos. Os resultados corroboram com a história do local, em que as criações 

animais dos patrões e, posteriormente, deles próprios, especialmente de porcos, ficavam soltas, 

impedindo a formação dos quintais. Em função da implantação de quintais agroflorestais, 

houve, por parte das lideranças, um processo de convencimento dos moradores que criavam 

seus porcos soltos, a fim de abandonarem essa forma de criação dos animais. Metade dos 

quintais tem idade de formação entre 10 e 19 anos, justamente quando foram estabelecidas as 

regras com relação à criação de animais na busca por fontes diversificadas de alimentação no 

entorno das casas.  
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A área dos quintais variou entre 0,04 e 0,7 hectares (ha), com média de 0,25 (±0,17) ha, 

ocorrendo predomínio (50%) de quintais com área entre 0,17 a 0,37 ha, resultados semelhantes 

com o encontrado em Salim (2012), onde ocorreu o predomínio de quintais com área entre 0,2 

e 0,4 ha. Martins (2016) encontrou quintais que variaram entre 0,07 ha e 0,53 ha, no Alto 

Solimões. Os resultados, estão em acordo com van Leeuwen & Gomes (1995), que afirmam 

que quintais agroflorestais na Amazônia normalmente apresentam área entre 0,2 a 2,5 hectares.  

Os quintais apresentaram, em média, 18,77 (± 6,3) espécies entre arbóreas e palmeiras. 

No trabalho de Salim (2012), os quintais agroflorestais da TI Kwatá-Laranjal apresentaram em 

média, riqueza de 22 espécies, entre os diferentes hábitos de vida. Analisamos os quintais em 

função da riqueza de espécies arbóreas e palmeiras, pois são espécies prioritárias para o plantio 

pela produção de frutos e, ocupam área relativamente bem maior que outros hábitos vegetais, a 

idade e a área dos quintais. Os valores do coeficiente de regressão (r) correspondentes foram de 

r= 0,25 entre riqueza de espécies e idade, uma correlação positiva fraca, e r= 0,43 para riqueza 

e área, apresentando correlação positiva moderada (Figura 16). Martins (2016) também 

encontrou correlação positiva moderada, r= 0,68, entre a área (ha) e riqueza de espécies (todos 

os hábitos de vida), nos sítios na Ilha do Aramaçá, Alto Solimões. 

 Na TI Poyanawa, a escolha da composição dos quintais expressa a existência de um 

padrão que mostrou não ser influenciado pela área nem pela idade de consolidação do quintal, 

retratando fortemente a cultura local de formação de quintais agroflorestais. Entretanto, cada 

quintal possui características únicas, especificidades, à despeito das similaridades funcionais e 

estruturais, fruto das escolhas individuais das famílias.  

 

 
Figura 16. Regressão linear simples entre riqueza de espécies arbóreas e idade dos quintais e, riqueza de espécies 

arbóreas e área dos quintais (p>0,05). N= 30 quintais. TI Poyanawa, Acre, 2019.  
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Interessante analisarmos os pontos fora da curva em termos de riqueza de espécies e 

idade dos quintais, como por exemplo, o quintal que tem pouco mais de 10 anos com apenas 

cinco espécies arbóreas e, o quintal com cinco anos e 30 espécies arbóreas. O primeiro 

corresponde a uma família que se dedica principalmente às roças de arado, já a segunda família, 

constitui-se de casamento interétnico entre, Huni Kuin e Puyanawa, vindos de outra TI. 

Mudaram-se, devido às “facilidades” da proximidade da TI Poyanawa com os centros urbanos. 

A família em questão tem crianças pequenas e possui também, a roça mais diversa encontrada 

no presente estudo. Segundo o próprio chefe da família: “A gente sempre teve o costume de 

plantar, quando chegamos aqui tivemos que plantar, para as crianças não ficarem mexendo 

no quintal dos outros.” Esta colocação deixa clara a importância dos quintais para a família, e 

mostra que a alimentação das crianças também acontece fora do horário das refeições, pegando 

frutas maduras nos quintais.  

Com relação à área do quintal e riqueza de espécies, o quintal que apresentou área de 

0,6 hectares e riqueza próxima a de quintais menores, com áreas entre 0,10 e 0,20 hectares, se 

deve ao fato, da área do quintal ser ocupada por muitos exemplares da mesma espécie, como o 

cupuaçu e a graviola.   

Neste componente do agroecossistema, também são cultivadas as espécies 

condimentares, utilizadas como temperos, que são as pimentas (Capsicum chinense e Capsicum 

frutescens), coentro (Coriandrum sativum L.), cebola-de-palha (Allium fistulosum L.), chicória 

(Eryngium foetidum L.) e jambu (Acmella ciliata (Kunth) Cass.), bem como as espécies 

utilizadas em saladas e sopas, como a couve (Brassica oleracea L.), o pepino (Cucumis sativus 

L.), o tomate (Solanum lycopersicum L.) e o caruru (Talinum fruticosum (L.) Juss.). Esta última 

encontrada em apenas um quintal, podendo ser considerada como uma planta alimentícia não 

convencional (PANC) dentro da TI, pois muitos não a conhecem ou não fazem uso desta planta 

(Kinupp e Lorenzi 2014). Estas espécies ficam em canteiros suspensos ou em “cercadinhos”, 

evitando, assim, que as galinhas e outros animais domésticos ataquem estas plantas. Os 

canteiros recebem cuidados especiais, como o incremento com o “estrume” e “arranquio” 

(eliminação) sistemático de ervas espontâneas (Figura 17). 

Entre as plantas cultivadas subutilizadas, encontra-se o barbará (Xanthosoma sp.), da 

família Araceae (cuja parte comestível é o rizoma); o dale-dale (Goeppertia allouia (Aubl.) 

Borchs. & S. Suárez), da família Marantaceae (raiz tuberosa); e o içami (Renealmia aromatica), 

da família Zingiberaceae (frutos). O barbará e o içami foram plantas muito utilizadas pelos 

antigos, como mencionado pelos indígenas durante a pesquisa, e o cultivo destas espécies foi 
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constatado em apenas dois e três quintais, respectivamente, enquanto o dale-dale foi encontrado 

em dois quintais. O içami é uma espécie nativa, de ocorrência local, e pode ser encontrado em 

antigas capoeiras e trilhas. É muito importante a retomada do manejo destas espécies nos 

quintais e roçados para incremento da agrobiodiversidade local e diversificação de nutrientes 

de origem vegetal na alimentação. 

 

 

Figura 17. Canteiros de hortícolas e espécies alimentícias subutilizadas. A. Canteiro no terreiro do quintal, com 

folhosas. B. Caruru (Talinum fruticosum (L.) Juss.). C. Barbará (Xanthosoma sp.). D. Dale-dale, também 

chamado de ariá (Goeppertia allouia (Aubl.) Borchs. & S. Suárez). 

 

Kinnup e Lorenzi (2014) também apresentam o dale-dale e o içami como PANC - 

plantas alimentícias não convencionais. Na TI, elas podem ser igualmente classificadas desta 

forma, uma vez que são poucos os conhecedores dos usos alimentícios destas espécies, em geral 

os mais velhos.  

O quintal também é um espaço utilizado para a atividade de criação animal de pequeno 

porte como galinhas (100%) e porcos (23,33%). As galinhas são criadas soltas e os porcos são 

presos em chiqueiros. A presença notável das galinhas está diretamente ligada à segurança 



61 
 

alimentar no fornecimento de proteína (carne e ovos), principalmente nas épocas do ano em 

que o peixe fica menos disponível.  

Os quintais são de fundamental importância para assegurar a diversidade de alimentos 

de origem vegetal, especialmente frutíferas, e garantem parte da proteína animal pela criação 

de pequenos animais. Se configuram como mantenedores da diversidade inter e intraespecífica 

e devem ser visibilizados como tal. São essenciais para a soberania alimentar das populações 

tradicionais.   

 

4.3.2 Roças 

 

A roça é o espaço que simboliza a agricultura praticada pelos povos indígenas na 

Amazônia. Nasce do distúrbio, do corte e da queima da floresta. Constitui parte da dinâmica 

relação entre humanos-plantas-paisagens, na qual a roça estabelece um espaço de domínio dos 

humanos, “amansado”, com seus saberes e práticas, em “contraposição” à floresta (Oliveira 

2016). Esta não é uma relação diametralmente oposta, existe a capoeira, que une roça e floresta, 

por meio do movimento da sucessão florestal das áreas antes ocupadas, derrubadas e 

enriquecidas com espécies vegetais de interesse (Oliveira 2016). Este movimento de pousio ou 

de agricultura de coivara, propiciou a formação, em grande medida, da biodiversidade da flora 

Amazônica (Clement 1999; Moraes 2015; Clement et al. 2015; Levis et al. 2017). Assim, ao 

observarmos uma roça, estaríamos diante de uma “natureza doméstica” (Descola 1996; Oliveira 

2016). 

Para os Puyanawa, a roça ou roçado é um componente do agroecossistema de extrema 

importância, caracterizada pelo predomínio do cultivo da mandioca e macaxeira (ambas 

Manihot esculenta). Fornece a matéria-prima para fabrico da farinha, alimento essencial no dia-

a-dia, além de possuir valor econômico e gerar a principal renda monetária. Para caracterizar 

este componente, foram realizadas turnês-guiadas em 16 roças familiares.  

Na TI existem dois tipos de roças, a tradicional, como referido por Martins (2005), a 

qual os indígenas classificam como roças de “mata-bruta”10, “capoeira”11 ou “roça-de-toco”, 

representada pelo tipo de agricultura de derrubada e queima ou de pousio, ou agricultura de 

coivara, em que os agricultores familiares abrem uma clareira dentro da vegetação primária ou 

 
10 Mata-bruta é como denominam as áreas de florestas que nunca foram derrubadas. 
11 Capoeira ou capoeirão são como denominam áreas de floresta que já foram derrubadas e ficaram alguns anos 

em sistema de pousio, nas quais a vegetação nativa cresce juntamente com outras espécies plantadas na roça.  
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em diferentes estádios de sucessão e ateiam fogo, incorporando, desta maneira, nutrientes ao 

solo. O segundo tipo é a roça de arado, que consiste no uso do trator para preparar a terra em 

áreas já utilizadas sucessivas vezes, que podem ser antigas capoeiras e/ou áreas desflorestadas 

na época dos “patrões” (tempo do cativeiro) para cultivos de cana-de-açúcar, café, milho, 

pastagens para criação de gado, entre outros (Figura 18).  

As roças têm a finalidade de compor a alimentação das famílias, a diferença entre elas 

é que, nas roças de arado se produz apenas uma espécie de planta e, geralmente, possuem poucas 

variedades plantadas, como será exposto mais adiante. Por sua vez, em ambos os tipos de roça, 

a intenção maior é a produção de farinha de mandioca para o consumo e para geração de renda 

monetária. “Roça”, também é sinônimo da mandioca/macaxeira para os Puyanawa, e entre 

inúmeros povos indígenas e comunidades tradicionais. As roças variam em tamanho, com áreas 

de 0,5 a 2 hectares.  

As roças tradicionais representaram 56,25% das unidades estudadas, espaços onde os 

Puyanawa  associam ao cultivo da mandioca outras espécies como, por exemplo, variedades de 

inhame12 (Dioscorea trifida), cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.), feijão-arigó (Vigna 

unguiculata) e feijão-peruano (Phaseolus vulgaris), abacaxi e ananás (Ananas comosus), 

banana (Musa x paradisiaca), pimentas (Capsicum chinense; Capsicum frutescens), palmeiras 

como açaí (Euterpe precatoria) e açaí-touceira (Euterpe oleraceae) e pupunha (Bactris 

gasipaes), além de outras espécies de árvores frutíferas.  

Nos roçados de arado, representados por 43,75% das áreas visitadas, predominam os 

monocultivos das variedades de macaxeira e mandioca, duas famílias também fazem roças de 

arado para plantio de melancia (Citrullus lanatus) e feijão-arigó (Vigna unguiculata). As roças 

de melancia e feijão são plantadas geralmente no mês de maio e, em três meses, já estão prontas 

para colheita. 

 

 
12 Inhame, na região do Alto Juruá, é comumente conhecido como cará em outras regiões do Brasil. Esta é mais 

uma herança nordestina, pois no Nordeste as espécies de Dioscorea spp. são assim chamadas. Nas demais regiões 

do Brasil, a espécie Colocasia esculenta, é que é conhecida como inhame e, espécies do gênero Xanthosoma são 

conhecidas como taioba ou taiá. 
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Figura 18. Roças Puyanawa. TI Poyanawa, Acre, 2019. A, B, C, D, E, F. Roças tradicionais de 

“toco”. G. Roçado de arado em descanso (Foto de drone: Blat Garcia Verges). Fotos: Luana Fowler  
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Os núcleos familiares têm de duas a três roças, pois, enquanto uma área está em pousio, 

outra está sendo cultivada. Esta é uma forma de garantir a segurança alimentar por meio da 

produção continuada. O pousio das áreas varia de acordo com o tipo de roçado e a fertilidade 

do solo. Quando provenientes de áreas de capoeira ou mata-bruta descansam entre dois e cinco 

anos, já os roçados de arado descansam entre dois e três anos. A colheita da macaxeira ou 

mandioca é feita ao longo do ano e de acordo com a necessidade em se fazer a farinha. As 

famílias nunca colhem tudo de uma vez, este processo é feito ao longo de aproximadamente 

dois anos, tempo que chega a durar a mandioca da roça (Manihot esculenta) no solo. Esta é uma 

adaptação cultural dos agricultores nos trópicos úmidos, uma vez que os produtos de colheita 

deterioram muito rapidamente quando são armazenados, enquanto, embaixo da terra, o 

armazenamento feito na natureza apresenta vantagem adicional de maior grau de proteção 

contra predações (Martins 2005).  

Quando se trata de abrir novos roçados tradicionais, o trabalho é realizado pelos homens 

da família. Para realizar esta empreita, foram estabelecidas regras pela comunidade, com intuito 

de conservação da biodiversidade local e dos corpos d’água. Os roçados, devem estar distantes 

da cabeceira e/ou da margem do igarapé de 50 a 100 metros dependendo do tamanho do igarapé. 

Cabe ao agente agroflorestal indígena visitar a área pretendida para ver se está em 

conformidade. Por ser bastante trabalhosa em sua implementação, as famílias costumam 

realizar a abertura da roça gradativamente, por exemplo, um ano abre 0,5 hectare e, no próximo 

ano, abre mais uma área, sempre respeitando as regras. 

No processo de abertura das roças tradicionais, primeiramente, é realizada a “broca”, ou 

seja, a derrubada das árvores mais finas e vegetação herbácea com o uso do terçado13, foice e 

machado. Para a derrubada da vegetação de grande porte, utiliza-se a motosserra e, neste 

momento, preservam-se as espécies de interesse. Aproximadamente após 2 meses da realização 

destes procedimentos, o material secou e ateia-se fogo para limpeza da área. O tempo para 

colocar fogo na área pode variar de acordo com o período das chuvas. Este processo é realizado 

pelos homens da família. Quando a área está pronta, inicia-se o plantio das espécies, uma 

atividade que envolve toda a família.  

 
13 É como denominam o facão. 
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Segundo os indígenas, a época de derrubada é nos meses mais secos, de maio a agosto, 

e ateia-se fogo entre agosto e outubro, começando o plantio da área em novembro/dezembro, 

época de início das chuvas. Em ambos os tipos de roça, são realizados aceiros14 antes da queima. 

Os roçados de arado feitos com trator já são uma prática antiga na TI, a comunidade 

possui seu próprio trator e implementos e a hora do trator costuma custar R$ 80,00 para os 

associados da AAPIB e R$ 100,00 para não associados. As áreas de roça variam entre um e 

dois hectares. Quando as áreas ficam em pousio, geralmente de um a dois anos, cresce a 

vegetação herbácea, que é queimada para “limpeza” e posterior aração do solo. Segundo os 

indígenas, esse tipo de roça dá mandioca/macaxeira mais fina que a de capoeira, bem como 

precisa realizar a capina mais vezes durante o ano. A capina de roça de arado é realizada de 

quatro a cinco vezes por ano e geralmente são os homens que fazem, embora algumas mulheres 

também participem deste processo. A terra é arada nos meses de maio a agosto e o plantio é 

realizado na sequência. 

O plantio é realizado por toda a família. Os Puyanawa chamam, em sua língua materna, 

a mandioca/macaxeira de atsá e são plantadas e colhidas durante o ano todo. As manivas são 

provenientes de outras roças ou de parentes. São cortadas em pedaços do tamanho da “chave-

de-mão”15, que varia entre 15 e 20 centímetros, e são colocadas em aberturas feitas no solo com 

a enxada, de um palmo de profundidade, aproximadamente dez centímetros, na posição 

horizontal. A maniva deve conter látex e, geralmente, é retirada da parte intermediária e de 

galhos mais grossos. Esta deve conter muito “bidongo”, “olho”, o que significa ter muitas 

gemas. Depois do plantio das manivas, nas roças tradicionais, são plantadas as outras espécies. 

As pimentas são plantadas nas bordas do roçado, os feijões e os inhames próximos a tocos de 

árvores queimados onde possam trepar, enquanto os abacaxis, palmeiras e banana ficam ao 

redor dos plantios de mandioca/macaxeira, em local onde não atrapalhe a colheita e escoamento 

destas. Existem roçados onde a principal espécie cultivada é a banana e, neste estudo, foram 

visitados dois, onde predominam as variedades Grande, Seda e Maçã.  

 Outro processo de plantio que ocorre em roças tradicionais é o de arrancador, onde 

após dois anos do primeiro plantio, do qual a família arrancou a macaxeira durante todo o ano 

anterior, replantam-se as manivas das macaxeiras que estão sendo colhidas para a produção de 

farinha. As macaxeiras não são colhidas de uma vez e sim conforme as necessidades e os 

 
14 Os aceiros são faixas de terra de dois a cinco metros de largura, produzidas pela remoção de grande parte do 

material inflamável, ou seja, da vegetação que fora suprimida. Na Amazônia, aceiros são preparados manualmente 

com a ajuda de terçados e enxadas (Nepstad et al. 1999) 
15 Tamanho da “chave-de-mão” corresponde à distância do polegar até a ponta do dedo indicador em formato de 

“L”. 
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espaços liberados pela colheita é onde colocam as manivas de arrancador. Às vezes, deixa-se 

o arrancador em descanso. Este mesmo processo foi descrito por Pantoja-Franco et al. (2002) 

nas roças dos seringueiros na Reserva Extrativista do Alto Juruá. 

Dentre as pragas que atacam a roça, foi citada a lagarta-da-mandioca (Erinnyis ello L.), 

que causa grandes estragos, comendo as folhas das manivas gerando prejuízos. Quando o pé da 

mandioca já está grande, ainda é possível aproveitar as raízes, apesar destas não terem se 

desenvolvido plenamente. Porém, quando o ataque se dá em áreas recentemente plantadas, há 

perda total. 

As roças ficam próximas às aldeias, variando de 2 a 5 quilômetros de distância das 

aldeias, e o transporte é realizado a pé, em carro-de-boi ou motocicleta. O carro-de-boi é um 

artefato muito utilizado na TI para transporte, principalmente das raízes de mandioca dos 

roçados até às casas de farinha. É uma prática do “tempo dos patrões”, quando estes ou os bois-

de-cangalha eram utilizados para transportar produtos e mercadorias até os barracões, que 

vendiam por meio do sistema de aviamento16 para os seringueiros (Figura 19). Somente uma 

roça visitada na pesquisa fica mais distante, 25 quilômetros da aldeia, saindo de voadeira pelo 

Rio Moa e entrando no igarapé Bom Jardim. Esta foi a mais diversa, apresentando 19 espécies 

cultivadas entre frutíferas e herbáceas. 

 

 
16 O “aviamento” é um tipo de relação comercial que se consolidou no primeiro ciclo de exploração da borracha, 

no século XIX, onde as sociedades amazônicas entraram em contato com um sistema monetizado (Machado 2018). 

Esta relação é baseada na acumulação de capital pela espoliação das diversas camadas de hierarquia que faziam 

parte do comércio da borracha, privilegiando as exportadoras, no topo da cadeia. Na base desta cadeia, 

encontravam-se os povos nativos da Amazônia e nordestinos migrantes que mantinham relações de trocas de 

mercadoria a crédito com os “patrões”, onde a participação do dinheiro era nula ou quase nula. Assim, a moeda 

atuava basicamente como medida de comparação para trocas entre produtos do extrativismo e materiais de trabalho 

e produtos da cidade, os trabalhadores, por sua vez, encontravam-se indefinidamente endividados (Santos 1980). 
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Figura 19. Carros-de boi transportando produtos das roças na TI Poyanawa, 2019. A. Acondicionamento 

das macaxeiras para posterior transporte até a casa de farinha. B. Carros-de-boi a caminho dos roçados. C. 

Carro-de-boi transportando banana da roça. Fotos: Luana Fowler 

 

Foram identificadas 27 espécies manejadas nas roças tradicionais, as mais cultivadas 

foram mandioca/macaxeira e inhame, presentes em 100% das roças, seguidas por banana e 

abacaxi (55,56%). Entre as frutíferas mais cultivadas, estão o açaí (E. precatoria) e a graviola 

(44,44%). As demais espécies estão presentes em 22,22% das roças (Figura 20). Os dados 

demonstram que, neste componente do agroecossistema, são encontradas as espécies que 

proveem a base da alimentação e constituem-se em fontes de carboidratos com grande valor 

energético. As espécies que predominam nas roças apresentam características básicas em 

comum e criam uma “coerência agroecológica”: são espécies perenes, embora elas possam ser 

cultivadas em um sistema com colheita anual, têm propagação vegetativa e a parte comestível 

principal da planta são órgãos tuberosos subterrâneos (Martins 2005).  

Interessante que a touceira da banana e o abacaxi (as segundas espécies mais presentes), 

também são perenes e de reprodução vegetativa, e podem ser colocadas em sistema de produção 

anual, a diferença é que a parte comestível é aérea. A banana, apesar de ser uma planta herbácea 

com ciclo bem definido, é perene, uma vez que novos perfilhos nascem da base da planta-mãe 

(Borges e Souza 2004). Com isso, as cinco espécies mais abundantes nas roças têm estas 
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características em comum e, são componentes que agregam um importante elemento de 

resiliência ao sistema (Martins 2005; Muriel Saragoussi, comunicação pessoal). 

 

 

Figura 20. Frequência relativa das espécies cultivadas nas roças tradicionais na TI Poyanawa, 2019. (n= 

9 roças tradicionais)             

 

A mandioca/macaxeira é indispensável à dieta no Alto Juruá. É uma planta 

extremamente versátil que pode ser consumida de inúmeras formas, assada, cozida, como beiju, 

tapioca, farinha e caiçuma17, dentre outras, e sua farinha pode ser armazenada por longos 

períodos, garantindo a segurança alimentar nas épocas de escassez de recursos.  

O inhame (Dioscorea trifida) é um tubérculo importante nas roças tradicionais e tem 

uma técnica de plantio interessante que chamam de inhame de “soca” e da “planta”, que consiste 

em afofar a batata principal (“da planta”), geralmente em julho/agosto, retirar as batatas 

menores (“da soca”), e plantar as menores juntamente com algumas maiores em outro local. A 

batata principal (“da planta”) ou permanece no mesmo local, com adição de paú,18 ou é 

replantada em outro local. A banana, como já observado na seção sobre os quintais, apresenta 

papel fundamental na alimentação, como fonte de carboidratos (energia) e vitamina A, 

 
17 Bebida tradicional fermentada à base de macaxeira (será detalhada no tópico que trata as formas de consumo). 
18 É o resultado do estágio avançado de decomposição de troncos e galhos de árvores, onde a madeira é facilmente 

“debulhada” e assim utilizada para adubação e enriquecimento do solo. 

100,00 100,00

55,56 55,56

44,44 44,44

33,33 33,33

22,22

Fr
eq

u
ên

ci
a 

re
la

ti
va

Espécies



69 
 

reconhecida por seu alto teor de potássio, além de produzir em grande quantidade e demandar 

baixo investimento de manutenção (Dufour et al. 2016). Está entre as frutas mais consumidas 

dentro da TI.  

O abacaxi e o ananás, são a mesma espécie e diferenciáveis pela presença de acúleos, 

são bastante apreciados para plantio por seus frutos adocicados e ricos em vitamina C (Dufour 

et al. 2016). O açaí (Euterpe precatoria) é conservado quando da derrubada para abrir a roça e 

também é plantando ao redor dos cultivos. A graviola é interessante, pois produz frutos em 

diferentes períodos ao longo do ano, e sua polpa é congelada para ser utilizada quando não está 

frutificando. As variedades de pimenta-cheirosa, como exposto anteriormente, são bastante 

valorizadas, assim como os frutos da pupunha. 

O médico João Braulino Carvalho, no ano de 1929, faz um relato das espécies cultivadas 

nos roçados do povo Puyanawa: 

 “[...] cultivam banana, a macaxeira e o milho, este último de uma 

espécie que, embora seco, é sempre friável, partindo-se facilmente 

para ser mondado, a fim de cozinhar para o passimá, bebida que pode 

ser tomada fresca ou fermentada, tornando-se deste modo fortemente 

alcoólica. Plantavam também o inhame, a batata, e atualmente, devido 

ao comércio com os civilizados, já cultivam a cana-de-açúcar” (p. 

308). 

 

As espécies evidenciadas nos quintais, como o barbará, a batata-doce e o dale-dale, não 

estão presentes nas roças, bem como o milho tradicional, como o relatado por Carvalho (ibid.) 

no começo do século passado. Os mais velhos observam essa ausência, e demonstraram certa 

nostalgia com relação às roças antigas. Assim, é possível notar uma oferta mais restrita de outras 

espécies mesmo nas roças tradicionais, visto que, em roças de arado, o cultivo da mandioca é 

hegemônica e fortemente ligada à produção da “Farinha de Cruzeiro do Sul”.  

O “tempo-do-cativeiro” foi um marco brutal na cultura e bem-viver do Povo, período 

no qual pouco podiam produzir para si. Espécies, formas de cultivos e hábitos alimentares 

perderam espaço ao longo dos anos, como no caso do milho tradicional, cuja importância, com 

a fabricação do passimá, ocupava lugar de destaque na cultura Puyanawa. Segundo Carvalho 

(1929), o “passimá” tinha relação no destino dado aos mortos, “[...] cremavam o cadáver em 

uma fogueira. As cinzas eram misturadas ao "passimá" e distribuídas por todos da tribo.”, e na 

sociabilidade e organização social:  

“Uma casa comum, grande e dividida em seções para cada família. A 

parte central era destinada ao chefe. Era este chefe quem dividia, ou 

melhor, distribuía o serviço, e pela madrugada dava a cada um à sua 

cuia de "passimá".  
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[...] somente aos 8 para 10 anos são tatuados os "Poianauas". A 

tatuagem é geralmente executada pelos velhos. Como instrumento, para 

tatuar, empregam um feixe de espinhos de murú-murú. Ao índio que 

vai ser tatuado, dá-se várias cuias de "passimá" fermentado. Após várias 

libações, o paciente fica em completo estado de embriaguez.”. (p. 305-

308) 

 

Entre os Wari, em Rondônia, o cultivo do milho tradicional, fornecedor da matéria-

prima do principal alimento cultural, tokwa, vem dando espaço para a mandioca, principalmente 

por causa do fabrico da farinha, que é fonte de renda (Leite 2007). 

Os fatores que podem estar contribuindo atualmente para a diminuição da diversidade 

interespecífica nos roçados Puyanawa são, a produção comercial de farinha, a proximidade dos 

centros urbanos, salários e os programas do governo de transferência de renda. O investimento 

temporal na produção de farinha pode comprometer a dedicação ao cultivo de outras espécies 

e variedades, além de disputar terras agricultáveis. Como sugere Behrens (1992), conforme um 

grupo começa a se especializar em uma determinada atividade produtiva, começa uma crescente 

dificuldade em alocar tempo para outra atividade. 

 

4.4.1  Manejo local da agrobiodiversidade: variedades dos cultivos 

 

As espécies de plantas domesticadas resultam das interações entre a biologia e a 

diversidade das espécies, as condições ecológicas e de nicho e os conhecimentos associados de 

diversos grupos humanos (Clement 1999; Clement et al. 2015). Espécies e variedades 

cultivadas foram selecionadas gradualmente e conservadas por agricultores, os quais 

transmitiram os saberes e as práticas sobre essas plantas por gerações (Emperaire 2002; Noda 

et al. 2010). Esse processo é o responsável pela separação das plantas cultivadas dos seus 

ancestrais selvagens (Ladizinsky 1998). As espécies cultivadas e sua diversidade são elementos 

fundamentais na segurança e soberania alimentar das populações tradicionais por adequarem-

se às condições ambientais locais (Emperaire 2002).  

A noção de variedade se baseia no manejo local da agrobiodiversidade. A variedade 

recebe um nome e o agricultor possui profunda relação com ela, selecionando material 

biológico e utilizando-se de práticas agrícolas específicas (Emperaire 2002). A variedade 

intraespecífica é constituída por um conjunto de indivíduos que apresenta características 

suficientemente semelhantes e diferentes daquelas observadas em outros conjuntos e, por 
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possuir um nome exclusivo, dá sentido ao objeto e permite que se insira no arcabouço das 

populações tradicionais (ibid.). 

Na TI, oito espécies apresentaram diversidade intraespecífica explícita. Foram 

encontradas variedades de mandioca, banana, inhame, abacaxi, urucum, pimenta, cana-de-

açúcar e goiaba (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Variedades das espécies cultivadas na TI Poyanawa, Acre, 2019. 

Espécies  Variedades locais 

Mandioca (13) rasgadinha; curimé-roxa; cumaru; branquinha; amarelinha; mulatinha; 

canela-de-urubu; invocada; mais-brava; chico-anjo; seis-meses-branca; 

buceta-boa; manteguinha. 

Banana (7) grande; maçã; ouro; prata; seda; baé; najá. 

Inhame (4) polpa branca; casca e polpa roxa clara; polpa roxo escuro; polpa branca 

entrecasca roxa. 

Abacaxi (3) abacaxi; ananás; 15 quilos. 

Urucum (3) verde; vermelho; amarelo. 

Pimenta (2) ambas conhecidas como cheirosinha. 

Cana-de-açúcar (2) comum; roxa. 

Goiaba (2) comum; pera. 

 

A mandioca é a principal espécie dos roçados Puyanawa. Foram identificadas 13 

variedades e, destas, 11 são macaxeira (mandioca-mansa) e duas são mandioca (mandioca-

brava). A mandioca-mansa, aipim ou macaxeira, caracteriza-se por apresentar teor de ácido 

cianídrico (HCN) abaixo de 50 mg/kg de polpa de raízes frescas. Níveis superiores a 100 mg/kg 

são verificados em genótipos denominados “bravos”, existindo, ainda, um terceiro grupo 

classificado como intermediário, em que os teores de HCN estão entre 50 e 100 mg/kg 

(Embrapa 2003).  

Existem, atualmente, quatro variedades de inhame (Dioscorea trifida) que se 

diferenciam pela cor da polpa e da entrecasca (Figura 21). É um cultivo que leva geralmente 

um ano para colher depois de plantado e percebe-se que está pronto para colheita quando as 

folhas amarelam e secam. É bastante apreciado quando está em produção e segundo os 

indígenas existem diferenças quanto a maciez das variedades. Durante o Festival Atsá, ocorrido 

em 2019, o inhame foi muito procurado e valorizado pelos visitantes e turistas, o que levou a 

uma animação geral entre os indígenas em produzir mais inhame nos roçados e quintais. No 

entanto é interessante que aos inhames não é dado um nome varietal, sendo distinguíveis apenas 

por suas características morfológicas como a cor das polpas. 
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 As bananas e plátanos apresentaram sete variedades e estão presentes tanto nas roças 

como nos quintais. Nestes, apresentam-se como uma das plantas mais cultivadas, possuindo 

grande relevância na dieta das famílias.  

O abacaxi possui três variedades: abacaxi, ananás e abacaxi 15 quilos, que se diferem 

por características tais como o tamanho do fruto, o sabor, a presença de acúleos nas folhas, 

estrutura da planta e coloração das folhas (Figura 22). O urucum (Bixa orellana) apresentou 

três variedades que se distinguem pela cor da casca do fruto, ele é utilizado no fabrico do 

colorau para temperar os alimentos e para pintura corporal em dias de festas e rituais. 

As “pimentas-cheirosinha” (Capsicum chinense) apresentaram interessante variedade 

de cores e formatos. Entretanto, não apresentaram grande pungência, diferentemente do que se 

encontra no alto Rio Negro, que é o provável centro de domesticação desta espécie (Clement et 

al. 2015), onde as variedades, em sua maioria, apresentam pungência (Fonseca et al. 2008; 

Gonçalves 2017). A cana-de-açúcar apresentou duas variedades que eles distinguem por cana-

comum e cana-roxa, as quais são muito apreciadas pelas crianças e estão presentes nas roças e 

quintais. A goiaba (Psidium guajava) apresentou duas variedades, cuja diferença está no 

tamanho dos frutos e trata-se de uma espécie de importante interesse econômico no mundo, 

sendo seu cultivo relatado por botânicos e naturalistas há tempos, como Richard Spruce, em 

1853, no Rio Uaupés, afluente do Alto Rio Negro (Spruce 2006). 

Muitas das espécies cultivadas domesticadas não sobreviveriam sem a interferência 

humana, o que ratifica a incorporação do saber local como parte integrante da 

agrobiodiversidade (Martins 2016). Harlan (1992) ressalta a dependência mútua entre as plantas 

domesticadas e o ser humano ao ponto de sugerir que o ser humano se tornou tão dependente 

das plantas utilizadas que, em certo sentido, as plantas também o domesticaram.  
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Figura 21. Variedades de inhame (Dioscorea trifida) e banana (Musa x paradisiaca) na TI Poyanawa, 

2019. A. Inhame com polpa branca e entrecasca roxa. B. Inhame-roxo. C. Disposição do inhame na roça. 

D. Colheita do inhame. E. Banana-baé. F. Banana-comprida. G. Banana-roxa. Fotos: Luana Fowler. 
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Figura 22. Variedades dos cultivos na TI Poyanawa, Acre, 2019. A. Variedades de 

pimenta-cheirosinha (Capsicum chinenese). B, C, D. Variedades de urucum (Bixa 

orellana). E. Abacaxi sem espinho. F. Ananás com espinho. Fotos: Luana Fowler   
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Na TI, são utilizadas e cultivadas predominantemente as macaxeiras, o que parece ser 

uma característica da região do Alto Juruá devido à particularidade do principal produto de 

fabrico, a farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul, que possui uma idiossincrasia e método de 

feitio próprio. Ela se assemelha às farinhas nordestinas, seca e de consistência fina, e difere-se 

da maior parte das farinhas amazônicas, que utilizam as “mandiocas-bravas” para fabricação, 

as quais possuem maior teor de ácido cianídrico. Van Velthem e Katz (2012) encontraram 

resultado semelhante nos roçados das comunidades tradicionais na região do Alto Juruá, de 

origem nordestina e indígena, onde o predomínio das macaxeiras foi evidenciado, e, como nos 

Puyanawa, foram encontradas duas variedades um pouco tóxicas. Na tabela 4, são apresentadas 

as variedades de mandiocas e macaxeiras. 

 

Tabela 4. Variedades de Manihot sculenta e suas características segundo o saber dos agricultores Puyanawa. TI 

Poyanawa, Acre, 2019. 

Variedade Tempo 
Formas de 

consumo 

Tipo da 

farinha (leve 

ou pesada) 

Características 

Rasgadinha 

 

 

6 a 8 meses 

 

 

Cozida 

 

 

Não usa para 

farinha 

 

Entrecasca marrom escura; 

polpa amarela; maniva clara; 

folha estreita 

Curimé-roxa 

 

8 a 9 meses 

 

Farinha e 

cozida 

 

Leve 

 

Casca grossa roxa; polpa branca 

 

Invocada 

 

1 ano 

 

Só para 

farinha 

(variedade 

brava) 

Pesada 

 

Entrecasca roxa; polpa branca; 

maniva escura 

Chico-anjo 

 

6 a 8 meses 

 

Farinha e 

cozida 

 

Pesada 

 

Maniva clara; entrecasca 

marrom; polpa branca 

6 meses 

branca 

 

7 meses 

 

Farinha e 

cozida 

 

Pesada 

 

Casca fina e branca; polpa 

branca 

Canela-de-

urubu 

 

6 a 7 meses 

 

Farinha 

 
Leve 

Maniva escura; casca + grossa; 

entre casca roxa; polpa branca 

Amarelinha 

 

8 a 9 meses 

 

Cozida (bolo 

de 

macaxeira); 

rápida de 

cozinhar 

 

Não usa para 

farinha 

 

Entrecasca roxa; polpa amarela; 

maniva clara 

 

Manteguinha 

 

6 meses 

 

Cozida 

 

Não usa para 

farinha 

 

Maniva clara; polpa amarela; 

entre casca marrom 
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Branquinha 

 

8 meses a 1 

ano 

 

Farinha 

(cozida 

quando nova) 

Pesada 

 

Casca branca; polpa branca; 

maniva branca 

Mulatinha 

 

1 a 2 anos 

(custosa) 

 

Farinha e 

cozida 

Pesada 

 
----- 

Buceta-boa 

 

 

6 meses 

 

Farinha e 

Goma 

Leve (muita 

água e goma) 

Entrecasca marrom/roxa; polpa 

branca; maniva escura 

Cumaru 

 

1 a 1,5 ano 

(custosa) 

 

Farinha e 

cozida 

 

Pesada 

 

Talo da folha roxo; maniva 

clara; entrecasca marrom; polpa 

branca; aguenta até dois anos 

plantada 

Mansi/Braba 
10 a 11 

meses 

Farinha 

(variedade 

brava) 

Pesada 
Entre casca branca; talinho da 

folha roxo; polpa branca 

 

Segundo Emperaire (2002), na Amazônia Central e no Escudo das Guiana, predominam 

as variedades bravas, enquanto as mansas dominam desde o sudoeste Amazônico até a base da 

cordilheira dos Andes, informação que corrobora com o encontrado neste trabalho. O manejo 

da diversidade da mandioca varia dependendo da região e está ligado aos contextos 

socioculturais, pressões econômicas e processos ecológicos. A orientação da seleção é baseada 

na obtenção de variedades adaptadas ao mercado ou às condições ecológicas e a circulação das 

variedades é restrita (van Velthem e Katz 2012).  

No saber dos Puyanawa, as mandiocas são classificadas em leves ou pesadas, em 

atribuição ao peso da farinha quando está pronta, pois, dessa forma, classificam-se variedades 

mais rentáveis que outras. Os nomes das variedades são em referência a determinadas 

características morfológicas da planta, como disposição das folhas, arquitetura da planta, 

coloração e formato das folhas, pecíolo, caule e raízes tuberosas, pela quantidade de água e 

porcentagem de goma (Figura 23).  

 



77 
 

 

Figura 23. Variedades de mandioca na TI Poyanawa, Acre, 2019. A. Variedade branquinha. B. Variedade curimé-

roxa. C. Variedade amarelinha. D. Variedade chico-anjo. 

 

A preferência das mandiocas deriva do fato de sua rentabilidade e da quantidade de água 

presente nas raízes, as quais não devem ser muito “aguadas”, amargosas e quebradiças. A 

facilidade para descascar também é um fator importante, cujo trabalho cabe às mulheres. Para 

o fabrico da farinha, as famílias geralmente misturam duas a três variedades. A coloração da 

farinha é um dos requisitos imprescindíveis e a mistura de algumas variedades pode atrapalhar 

sua apreciação, acarretando uma tendência ao cultivo de variedades que atendam tal quesito. 

As escolhas das variedades ajustam-se entre o rendimento agrícola e o tipo ideal de farinha. O 

ciclo de aceitação e rejeição de uma cultivar tradicional varia e está relacionada tanto com a 

produção de farinha quanto com o consumo das raízes tuberosas (van Velthem e Katz 2012). 

Segundo os Puyanawa, a variedade “branquinha” dá em todo lugar e é fácil de produzir. 

De fato, nas roças estudadas, se apresentou como a mais plantada, encontrada em 93,75% dos 

roçados, sendo que, nos roçados de arado, predomina seu monocultivo (Figura 24). A “curimé-

roxa”, presente em 68,75% dos roçados, pode ser utilizada tanto cozida como para farinha, 
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entretanto, apresenta uma farinha leve. As variedades “amarelinha”, “rasgadinha”, “chico-anjo” 

e “mulatinha” são as mais apreciadas para comer cozidas e no preparo de bolos. 

 

 

Figura 24. Frequência relativa das variedades de Manihot esculenta cultivadas nos 16 roçados visitados durante 

a pesquisa na TI Poyanawa, Acre, 2019. 

 

Na comunidade de São Pedro, onde os habitantes são originários dos seringais, próxima 

à TI, van Velthem e Katz (2012) encontraram as mesmas variedades empregadas na produção 

de farinha, sendo elas “chico-anjo”, “mansi-braba” e “branquinha”. Pantoja-Franco et al. (2002) 

cita a presença das variedades “mulatinha”, “cumaru”, “amarelinha”, “rasgadinha” e “curimé” 

nas roças de seringueiros da Reserva Extrativista do Alto Juruá. 

Evidencia-se grande semelhança entre esses agricultores e os indígenas Puyanawa 

quanto aos cultivos de mandioca e preparo da farinha, o que demonstra a enorme influência da 

cultura não-indígena, principalmente seringueira, nos modos de vida do povo, uma vez que 

antes do contato, o consumo de mandioca pelos povos indígenas do Acre era na forma cozida 

(Araújo et al. 2002). Assim como, podemos observar a existência de uma rede de trocas das 

variedades nesta região, que geralmente privilegia as que possuem os atributos para fabrico da 

farinha.  

A frequência relativa das variedades (Figura 24) evidencia uma tendência à 

homogeneidade nos cultivos com crescente dependência dos ditames do mercado, no caso, as 

variedades que melhor atendam às características para fabricação da “Farinha de Cruzeiro do 

Sul”. A perda de variedades e espécies tem sido observada entre as populações tradicionais 
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(Salick et al. 1997; Peroni e Hanazaki 2002; Emperaire 2002; Leite 2007), demonstrando, por 

vezes, uma erosão nos conhecimentos e nos modos de transmissão, e também o atendimento à 

demanda do mercado mais que às preferências culinárias do povo. O mercado tem grande 

influência sobre a manutenção do plantio de variedades e espécies, pois impõe uma 

padronização mais rígida dos produtos vendidos, diferente do que acontece no autoconsumo, o 

que leva os agricultores a descartarem ou diminuírem o plantio de variedades que não 

correspondam à demanda. Assim, a agrobiodiversidade local passa a ser ameaçada, gerando 

maior dependência do mercado externo, o que compromete as estratégias de diversificação dos 

alimentos e, como consequência, a própria segurança e soberania alimentar. Sem contar que a 

“monotonia” de uma economia baseada na produção de farinha de mandioca, traz riscos 

intrínsecos à centralização em uma única atividade, abarcando possibilidades de problemas com 

as safras até susceptibilidade às flutuações nos preços do mercado. 

 

4.3.3  Capoeiras  

 

“Conforme vai cultivando uma área, a macaxeira vai ficando mais fina 

e aí é hora de deixar descansar a terra (M.M., 43 anos)”. 

 

O discurso retrata o momento em que se origina o processo de formação das capoeiras. 

A capoeira é o componente representado pelo relativo “descanso” de uma roça tradicional, 

sendo resultado do manejo da paisagem. Depois de serem retirados todos os produtos da roça, 

a terra é deixada em repouso, o que caracteriza o “pousio”. Segundo Noda et al. (2007), o pousio 

é uma técnica de manejo do solo utilizada pelos agricultores familiares em agroecossistemas e 

cuja finalidade principal é a recomposição das propriedades do solo após ciclos de cultivos. O 

pousio pode se dar pelo processo de regeneração espontânea da vegetação secundária ou o 

pousio pode ser melhorado pelo enriquecimento da capoeira com o cultivo de frutíferas (Noda 

et al. 2010). 

As capoeiras visitadas durante a pesquisa se localizam próximas e/ou fazem fronteira 

com alguns quintais ou atuais áreas de roçados de mandioca e foram enriquecidas com as 

mesmas espécies apresentadas como as mais salientes nos quintais, tendo, como destaque, a 

pupunha, a manga, o açaí (E. precatoria e E. oleraceae), o cupuaçu, a graviola, o inhame, o 

abacaxi e o ingá. São repositórios de material para serem plantados em outros roçados e, as 

famílias realizam colheita regular quando as espécies estão frutificando, bem como atraem 
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algumas espécies animais alvos de caça (Posey 1985). O manejo da capoeira realizado pelas 

famílias Puyanawa consiste em limpar ao redor das fruteiras e incorporar material vegetal na 

base das plantas, sendo estas práticas realizadas desde os tempos pré-colombianos e que em 

muito contribuíram no processo de domesticação de paisagens e plantas na Amazônia (Clement 

et al. 2015; Levis et al. 2017; Levis et al. 2018).  

Quanto ao processo de deixar uma área encapoeirar, depois de ter sido um roçado, 

dependem das mudanças baseadas nas formas de conhecimento com a experiência acumulada 

no local (Noda et al. 2010). Como foi observado no item “roça”, a maioria dos roçados 

tradicionais, na atualidade, tem um tempo de pousio reduzido, isto provavelmente se deve, pela 

necessidade em produzir as raízes de mandioca para fabrico da farinha. A renda monetária 

advinda da comercialização da farinha é utilizada tanto para a compra de alimentos no mercado 

regional, como outros bens de consumo, como ferramentas, brinquedos, roupas, calçados, 

pilhas e até mesmo eletrônicos. Essas “necessidades importadas” impõem modificações nas 

relações com os ritmos da natureza e, à longo prazo, podem comprometer os níveis de 

sustentabilidade dos agroecossistemas familiares.  

Outra questão é a fixação das aldeias, com a criação de posto de saúde, escola e sistema 

de abastecimento de água, acabando por reduzir a mobilidade dentro do território, o que 

aumenta a pressão sobre os recursos naturais nos arredores destas, bem como sobre as terras 

agricultáveis. Junto a isto, a população continua a crescer, o que exige inovações e novas 

estratégias de uso e manejo da TI se quiserem continuar a conservar as áreas de floresta. Uma 

possibilidade interessante, é que tais florestas, com as políticas mais recentes de incentivo aos 

serviços ecossistêmicos, representam uma fonte importante de captação de recursos para novos 

projetos, retroalimentando esse sistema (PGTA 2015). Nesse sentido, a sustentabilidade da TI 

Poyanawa resulta da necessidade em incentivar a geração de renda e o fortalecimento da cultura 

“tradicional”, mesmo que reinventada, para se adaptarem ao contexto moderno.  

 

4.3.4  Sistemas Agroflorestais 

 

Os sistemas agroflorestais (SAF) para os Puyanawa são caracterizados pelo conceito 

que engloba a formação dos agentes agroflorestais indígenas pela Comissão Pró-Índio (CPI-

Acre), baseada nas formas tradicionais de cultivo das agroflorestas indígenas e nos princípios 

agroflorestais atuais (Khatounian 2001; Haverroth 2010; Altieri 2012; Götsch 2020). Esses 

princípios atuais trazem uma visão de práticas de manejo planejada por meio da sucessão de 
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estratos, do consórcio entre espécies arbóreas e cultivos agrícolas, adubação verde e em 

conceitos agroecológicos com bases científicas para uma agricultura sustentável (Altieri 2012). 

No entanto, tanto os agentes agroflorestais como os demais, reconhecem os sistemas 

agroflorestais como estratégia já utilizada pelos antigos na formação dos quintais, roças e 

capoeiras.  

Para implementação dos SAF, são escolhidas áreas onde antes eram pastagem para gado 

ou que foram degradadas pelo uso contínuo no “tempo dos patrões”. Esses visam o 

reflorestamento das áreas, associado à geração de alimentos. A prioridade para plantio das 

espécies são as alimentícias, intercaladas com espécies madeireiras. As áreas geralmente são 

coletivas e os principais responsáveis pelo manejo são os agentes agroflorestais indígenas 

(Figura 25). Basicamente, a diferença entre os SAF e os quintais agroflorestais, é a localização 

e o serviço prestado a um coletivo.  

 

 

Figura 25. Sistema agroflorestal da Arena Cultural, TI Poyanawa, Acre, 2019. Ao fundo, observamos os 

espécimes de castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa Bonpl.). Foto: Luana Fowler. 

 

  Foram registradas 37 espécies de plantas alimentícias presentes nos três SAF estudados 

durante a pesquisa. As espécies foram as mesmas encontradas nos quintais, com exceção do 

apuruí (Alibertia sorbilis Ducke), da ata (Annona williamsii (Rusby ex R.E.Fr.) H.Rainer), do 
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tucumã (Astrocaryum aculeatum G.Mey.) e da ingá-de-macaco (Inga thibaudiana DC.), 

encontradas apenas nos SAF e também  no ambiente de mata.    

É curioso observarmos que o tucumã não tem presença significativa na alimentação 

Puyanawa, a não ser quando em incursões nas matas. Já no Amazonas, principalmente na região 

de Manaus o tucumã tem papel central na dieta, sendo muito procurado na época de frutificação, 

e promovendo a geração de renda para inúmeras famílias. Na TI, seu uso principal são as folhas 

e cocos para artesanato.  

A diversidade de espécies alimentícias encontradas nos SAF é bastante significativa, e 

observa-se grande participação da flora amazônica, onde 32,43% são espécies incipientemente 

domesticadas, 16,22% são espécies semi-domesticadas, 27,03% são espécies domesticadas 

(entre espécies amazônicas e do continente americano), e 24,32% de espécies introduzidas 

provenientes de outros continentes. 

Outro local a ser destacado na TI é um castanhal (Bertholletia excelsa Bonpl.), visto que 

a espécie não é endêmica nesta região. As castanheiras foram plantadas pelos antigos, após o 

contato, situadas próximas de onde, hoje, é a Arena Cultural. Conta com 12 indivíduos de mais 

de 80 anos de idade, circundados por açaí-de-touceira e, na parte posterior, tem ligação com a 

mata. O castanhal é bastante produtivo na época de frutificação, que vai de janeiro até 

abril/maio, e muitos indígenas coletam os frutos para alimentação e para fazer mudas.  

Com a sedentarização e aumento populacional dos Puyanawa, os SAF se tornam 

estratégicos para a segurança e soberania alimentar das famílias e para a mitigação dos impactos 

em áreas antropizadas, tais como antigas pastagens e áreas de plantio mecanizado. Contudo, 

apresenta desafios, pois algumas das práticas agroecológicas não pertencem à cultura indígena 

e, para que sejam integradas, demandam assistência técnica e iniciativa, como o uso da 

adubação verde e o enriquecimento do solo em áreas degradadas. A presença das espécies 

provindas do ambiente das matas do entorno, observadas nos SAF, é uma estratégia valiosa, 

pois promove a agrobiodiversidade local e amplia o conhecimento das novas gerações acerca 

dos recursos alimentícios dos ambientes florestais. 
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4.3.5  Extrativismo 

 

Foram registradas 27 espécies de plantas alimentícias que ocorrem nas unidades de 

paisagens de terra-firme (mata-de-caranaí, mato-solto e mata-de-seringal), de beira-do-igarapé 

e de igapó, durante os meses de março, abril, julho e agosto. Do total de espécies identificadas, 

oito foram encontradas exclusivamente neste componente. São estas: Annona hypoglauca 

Mart., da família Annonaceae; Righospira quadrangularis (Müll.Arg.) Miers (ariá) e Couma 

macrocarpa Barb.Rodr. (souva), família Apocynaceae; Lepidocaryum tenue Mart. var. tenue 

(caranaí) e Bactris brongniartii Mart. (marajá), da família Arecaceae; Inga nobilis Willd., da 

família Fabaceae; Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms (mamuí), da família Caricaceae; 

e Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D. Penn., família Sapotaceae. A família botânica 

Apocynaceae é exclusiva deste componente, sendo caracterizada pela presença de látex nas 

folhas, frutos e caule.  

Estas espécies representam uma parcela de plantas subutilizadas na alimentação das 

famílias, pois, além da sazonalidade dos frutos, geralmente quem as coletam são caçadores e 

pescadores e, muitas vezes, seu consumo fica restrito ao momento em que se realizam estas 

atividades. 

Já as palmeiras, representadas pelo buriti, açaí, bacaba e patuá são as mais importantes 

dentro do extrativismo vegetal realizado pelos Puyanawa e contribuem de forma expressiva na 

dieta alimentar das famílias quando estão em época de frutificação (Figura 26). A pupunha 

(Bactris gasipaes) também é bastante apreciada, mas seu consumo é restrito às plantas 

provenientes dos quintais. Gonçalves (2017), em aldeias multiétnicas no Alto Rio Negro, 

registrou o buriti (Mauritia flexuosa) e o açaí (Euterpe precatoria) como as espécies coletadas 

na floresta mais citadas para alimentação. Entre os Kulina do Alto Rio Envira, os frutos 

coletados na floresta que se destacam são: o açaí (Euterpe precatoria), o buriti (Mauritia 

flexuosa), patuá (Oenocarpus bataua), cajá (Spondias sp.) e cajarana (Spondias sp.) (Haverroth 

e Negreiros 2011). A coleta de palmeiras têm grande importância na dieta dos Wari, em 

Rondônia, com grande presença do patuá, in natura e sob a forma de bebidas, além dos cocos 

de inajá (Attalea maripa), tucumã, buriti, babaçu e pupunha (Leite 2007). 

Os frutos das palmeiras são colhidos em áreas de floresta, beiras de rio, igarapé e igapó, 

e preservadas quando encontradas em áreas que serão abertas para implementação de roça ou 

moradia, pois são de interesse das famílias. Para coleta dos frutos em cacho, sobe-se no pé com 
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ou sem o auxílio da peconha19. É uma atividade que pode englobar toda a família, no entanto, 

para retirada dos frutos, são os homens mais jovens que realizam essa subida até os cachos. Os 

buritis, geralmente, são coletados após sua queda no chão, que é quando estão maduros e 

prontos para consumo.  

 

 

Figura 26. Palmeiras (Arecaceae) na TI Poyanawa, Acre, 2019. A. Frutos do marajá (Bactris brongniartii 

Mart.). B. Buritizal. Fotos: Luana Fowler. 

 

São abundantemente consumidos na forma de “vinho”, com farinha ou in natura e, 

como constatado por De Robert & Katz (2010), apesar das mudanças nos hábitos alimentares, 

constituem ingrediente chave na alimentação (Figura 27). As palmeiras, além de fornecerem 

proteína, oferecem energia (carboidratos e lipídios), vitaminas e minerais (Clement 2005). O 

açaí (E. precatoria e E. oleracea) é famoso por suas propriedades antioxidantes e o buriti 

(Mauritia flexuosa) tem elevados níveis de carotenos (Dufour et al. 2016). Porém, a produção 

de frutos é sazonal, o que limita o seu acesso durante um período do ano.  

 
19 A peconha é um artefato improvisado de fibras vegetais, fabricado manualmente a partir de folhas de palmeiras 

trançadas ou cascas (enviras) de determinadas plantas, utilizado nos pés do escalador facilitando sua subida e 

descida de árvores e palmeiras. 
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Figura 27. Frutos das palmeiras na TI Poyanawa, Acre, 2019. A. Coleta de açaí (Euterpe precatoria). B. Frutos 

do buriti no igapó (Mauritia flexuosa). Fotos: Luana Fowler. 

 

Clement (2019) fez uma demonstração da quantidade de proteína fornecida pelas 

populações de palmeiras hiperdominantes, baseado nas estimativas de abundância de ter Steege 

et al. (2013) e estimativas sobre a produtividade destas espécies em Clay et al. (1999). Em 

ordem de abundância, em termos populacionais para a Bacia Amazônica, está o açaí (Euterpe 

precatoria), o patuá (Oenocarpus bataua), o açaí-de-touceira (Euterpe oleracea) e o buriti 

(Mauritia flexuosa), que apresentaram produtividade de polpa de 3,2 x 107, de 2,3 x 107, 2,2 x 

107 e de 1,5 x 107 toneladas respectivamente, figurando um cenário da abundância de alimentos 

oriunda dessas espécies na Amazônia.  

Essa demonstração é relevante e revela, juntamente com as pesquisas sobre a ocupação 

da Amazônia (Neves 2012; Moraes 2015; Levis et al. 2017), que desde os tempos pré-

colombianos, estas populações de palmeiras, por contribuírem para o desenvolvimento e 

alimentação das sociedades amazônicas, foram muito provavelmente manejadas, deixando cada 

vez mais evidente que o determinismo ambiental, proposto por Meggers (1954), está 

equivocado em suas considerações de que as sociedades humanas na Amazônia foram limitadas 

pelas condições do ambiente, especialmente os solos pobres.  

Na figura 28 é apresentado um detalhe do etnomapeamento da vegetação da TI, 

realizado pela Comissão Pró-Índio/AC e os Puyanawa (PGTA 2015), e podemos observar as 

manchas das populações de palmeiras que compõem a TI e a proximidade das aldeias dessas 

manchas. Isso ilustra a quantidade de energia disponível para consumo nas épocas do ano em 

que estão frutificando, corroborando a importância das palmeiras na dieta alimentar dos 

indígenas. Além da dieta humana, estas espécies são responsáveis pela alimentação de inúmeras 

espécies de peixes, aves e mamíferos, que por sua vez compõem a dieta em proteína animal das 
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famílias. Como bem sugere Neves (2012), devemos olhar a Amazônia sobre a perspectiva da 

abundância e não da escassez.  

O extrativismo animal é de fundamental importância na alimentação das famílias, 

caracterizado principalmente pela pesca. Um mosaico de rio, igarapés, igapós e lagos permeiam 

a TI, ofertando em diferentes épocas diversas espécies de pescado. A pesca é uma atividade 

realizada por homens, mulheres, jovens e crianças, e, diariamente, pelo menos um membro da 

família sai para mariscar (pescar) no igapó, igarapé, rio ou lago. Existem artefatos e técnicas 

diferenciadas para mariscar, dependendo da paisagem aquática e da época do ano. Como a 

manga (rede que fica com as duas extremidades presas por um peso de chumbo no fundo do 

rio, igapó), o espinhel, o caniço (vara de pescar) e a rede para arrasto utilizada entre duas canoas. 

 

 

Figura 28. Detalhe do etnomapeamento da vegetação na TI Poyanawa. Fonte: Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-

Acre) – Etnomapeamento na Terra Indígena Poyanawa, em parceria com a Associação Agroextrativista 

Poyanawa do Barão e Ipiranga (AAPBI). Rio Branco, Acre, 2009. 
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Entre as espécies de peixes evidenciadas durante a pesquisa (Figura 29), estão os peixes 

de escama, cachorra ou madalena (Hydrolicus sp., família Characidae), o cará (Aequidens sp. 

ou Hypselacara temporalis, família Cichlidae), o jiju (Hoplerythrinus unitaeniatus),  o pacu 

(família Characidae e Serrasalmidae), o piau (família Anostomidae), a sardinha (Triportheus 

spp., família Characidae), a traíra (Hoplias sp., família Erythrinidae), entre os peixes de couro, 

o cangati (Parauchenipterus sp., família Auchenipteridae), o mandim (Hemisorubim 

platyrhynchus) e o surubim (Pseudoplatystoma fasciatum, família Pimelodidae) e, entre os 

peixes de “casco” está o bode ou bodó (família Loricariidae) (Carneiro da Cunha et al. 2002).  

Poucos são os caçadores, mas encontra-se carne de caça nas casas Puyanawa, que é 

bastante apreciada. Os relatos são de que, antigamente, havia muita caça, mas, a pressão dos 

patrões de seringais sobre os animais, para comércio de peles e carne para os barracões, e o 

desmatamento das matas do entorno da TI resultaram na redução da população desses animais 

nas proximidades das aldeias.  

 

 

Figura 29. Diversidade de peixes nos agroecossistemas Puyanawa, Acre, 2019. Fotos: Luana Fowler. 

 

Embora o tempo em campo não tenha contemplado todo um ciclo anual, pelo convívio 

nos meses em que ocorreu a pesquisa, notou-se pouca atividade de coleta de frutos da mata do 

entorno pela população num geral, mesmo estando relativamente próximas às habitações e 
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fornecerem frutos silvestres; excetuando-se as palmeiras. O conhecimento de plantas nem 

sempre corresponde ao seu uso efetivo, o que pode estar relacionado ao acesso a produtos 

encontrados nos supermercados e pela proximidade dos centros urbanos, que acabam por 

substituir na dieta espaços preenchidos por plantas alimentícias (Popkin 1993; Reyes-García et 

al. 2005; Machado 2018). As coletas também estão sujeitas a sazonalidade e podem depender 

de longas caminhadas, as quais acabam sendo mais esporádicas (Haverroth e Negreiros 2011).  

Segundo Dufour et al. (2016) a documentação sobre a variedade e o uso de alimentos 

vegetais secundários, provenientes da coleta por exemplo, é superficial, e oferece poucas 

informações sobre seus papéis na dieta das populações tradicionais e, embora pareçam ser 

consumidos em quantidades menores, são importantes fontes de micronutrientes e lipídios.   

 

4.4 Segurança Alimentar Puyanawa  

 

4.4.2  Calendário sazonal de plantas alimentícias na TI Poyanawa 

 

O registro da época de produção das espécies foi apresentado tal qual indicado pelos 

Puyanawa e comparado com a literatura (Leão e Carvalho 2001; Shanley e Medina 2005; 

Cavalcante 2010), entretanto, a fenologia de espécies apresenta variações entre as regiões da 

Amazônia. A época de produção das plantas alimentícias na TI é marcada pelas estações de 

inverno e verão amazônicos, na concepção de época das chuvas e época da seca 

respectivamente, obedecendo a uma sazonalidade de oferta. Este ciclo anual orienta não só o 

calendário sazonal de plantas alimentícias, como determina as espécies de animais, peixes e 

frutos disponíveis em cada época e local (Haverroth e Negreiros, 2011). 

As espécies tuberosas domesticadas e as cultivadas de ciclo curto, têm seu manejo de 

modo que possam ser colhidas ao longo do ano todo e apresentam variadas formas de consumo 

quando comparadas às espécies que produzem em épocas específicas, geralmente consumidas 

in natura. O período de produção de muitas espécies cultivadas é reflexo do tempo após o 

plantio, como no caso do inhame e do abacaxi, que, segundo os indígenas, produzem depois de 

um ano do plantio, enquanto o feijão e a melancia levam em torno de 3 a 5 meses depois de 

plantados. Os inhames apresentam a maior parte da colheita de julho a setembro. As mandiocas 

podem ter o início da colheita a partir de seis meses após o plantio, dependendo da variedade. 

O clima do Alto Juruá é mais úmido que na maior parte da Amazônia brasileira, e 

normalmente não há nenhum mês que falte água no solo, por constituir-se numa zona abundante 
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de chuvas (Daly e Silveira 2002). O que corrobora com os dados pluviométricos de 2019, e as 

descrições obtidas em campo, em que me disseram: “[...] nessa região não tem um mês inteiro 

sem chuvas, mesmo no período mais quente e seco do ano (agosto/setembro) sempre chove!”. 

Um panorama da época de frutificação das espécies alimentícias arbóreas, palmeiras e 

arbustivas em função da pluviometria do ano de 2019 é apresentado na Figura 30.  

 

 

Figura 30. Série temporal da frutificação das espécies alimentícias arbóreas, arbustivas e palmeiras na TI 

Poyanawa, Acre, em função da pluviometria do ano de 2019. Fonte: Inmet para pluviometria, 2020. 

 

Conforme podemos observar, a produção de frutas ocorre durante o ano todo, tendo seu 

pico de produção de dezembro a maio, que corresponde ao período predominante de chuvas. 

Nestes meses de maiores ofertas, estão em produção, em média, 41,2 espécies alimentícias. As 

palmeiras, como o buriti (Mauritia flexuosa) e o açaí (Euterpe precatoria), têm grande 

produção neste período e algumas populações estendem sua frutificação até os meses mais 

“secos” (Shanley e Medina 2005). No período predominantemente menos chuvoso, a média de 

espécies vegetais em produção é de 17, o que representa uma disponibilidade regular de frutos. 

Nestes meses destacam-se as espécies que frutificam várias vezes ao ano, tais como Inga edulis; 

Inga ingoides; Inga thibaudiana; Theobroma cacao; Theobroma subincanum; Eugenia 

stipitata; Annona muricata; bem como as espécies domesticadas, cuja frutificação coincide com 

esta época, como Persea americana e Mangifera indica. 

O mês de abril, final da época intensa de chuvas, apresentou maior quantidade de 

espécies em frutificação. Várias espécies estavam produzindo tanto no ambiente silvestre como 
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nos espaços manejados, fato evidenciado em campo. A floração de grande parte das espécies 

amazônicas ocorre nos meses de “seca” (maio a outubro) e a frutificação inicia-se no período 

chuvoso, que compreende os meses de novembro a abril (Leão e Carvalho 2001). Nos meses 

de julho a outubro, houve diminuição significativa da frutificação de espécies. A dinâmica das 

águas das chuvas que enchem os rios, igarapés e igapós, está intrinsicamente ligada à estratégia 

de dispersão das sementes das plantas silvestres que ocorrem nestes ambientes (Oliveira et al. 

2001) e, por isso, durante o “inverno” amazônico, existe maior produção desses frutos.  

Dessa forma, conclui-se que existe uma sazonalidade bem marcada. O consumo de 

muitas espécies fica restrito a determinadas épocas do ano. As espécies cultivadas introduzidas 

produzem em épocas do ano diferentes das nativas, o que contribui para a segurança alimentar 

na época de maior escassez de recursos. As domesticadas manejadas podem produzir durante o 

ano todo, e no caso da mandioca, garante a base da alimentação.  

A sazonalidade tem influência na oferta e na contribuição das plantas alimentícias para 

a alimentação das famílias, representando uma flutuação cíclica no acesso aos recursos vegetais 

durante o ano. Daí a importância em diversificar os roçados e consolidar os sistemas 

agroflorestais, aumentando a oferta durante os períodos de maior escassez de recursos, 

fortalecendo a segurança alimentar e nutricional. 

 

4.4.3 Parte comestível das plantas alimentícias 

 

Quanto à parte comestível, os frutos foram os mais representativos, com 73,08%, 

seguidos por semente (10,58%), folha (7,69%), órgão tuberoso20 (6,73%) e caule (1,92%), 

sendo que oito espécies apresentaram mais de uma parte comestível (Figura 31), como a 

mandioca, com o órgão tuberoso e as folhas. Já era esperado o maior número de frutos, 

considerando que o hábito arbóreo foi o mais numeroso da pesquisa e largamente cultivado nos 

agroecossistemas. 

 

 
20 Neste estudo, os órgãos tuberosos são representados pelo caule subterrâneo (rizoma e tubérculo) e pelas raízes 

tuberosas (classificações botânicas). Consideramos o conhecimento indígena, então, a denominação órgão 

tuberoso foi dada a todas as espécies que os indígenas apresentam como tendo batata ou raiz comestível.   
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Figura 31. Percentual das partes comestíveis das 95 espécies de plantas alimentícias utilizadas na TI 

Poyanawa, Acre, 2019. 

 

Entre as plantas que fornecem fruto, as palmeiras (Arecaceae) novamente se destacam 

pela importância no fornecimento de energia e proteínas, principalmente o buriti (Mauritia 

flexuosa) e o açaí (Euterpe precatoria). Os frutos do cupuaçu (Theobroma grandiflorum), da 

graviola (Annona muricata), do biribá (Annona mucosa), da banana (Musa x paradisiaca), do 

abacate (Persea americana), do abacaxi (Ananas comosus) e dos ingás (Inga marginata; Inga 

edulis; Inga ingoides; Inga nobilis; Inga thibaudiana), produzem bastante, por períodos 

consideráveis ao longo do ano, e apresentaram grande frequência nos quintais e roças visitados.  

Em diversos trabalhos realizados na Amazônia com indígenas e populações tradicionais, 

os frutos também foram a principal forma de consumo das plantas, característica de ambiente 

de floresta (Bustamante 2009; Noda et al. 2012; Salim 2012; Noda et al. 2013; Dácio 2017; 

Gonçalves 2017; Machado 2018; Pilnik 2019).  

As plantas das quais se consomem as sementes são representadas pelo urucum (Bixa 

orellana), utilizado para fazer o colorau para temperar carnes, aves e peixes, os feijões (Vigna 

unguiculata; Phaseolus vulgaris), a castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa), a fruta-pão 

(Artocarpus camansi) e o café (Coffea canephora). Duas das famílias entrevistadas, produzem 

seu próprio café, na época de frutificação, e demostraram grande apreço por este, assim como 

conhecimento de técnicas e formas de preparo diferenciadas. 
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O consumo de folhas é pouco representativo na alimentação indígena, como pode ser 

demonstrado por trabalhos realizados junto à essas populações (Katz et al. 2012; Gonçalves 

2017). Neste estudo, foi registrada certa monotonia no uso de folhosas, sendo estas 

representadas majoritariamente pela couve (Brassica oleracea) e cheiro-verde, um kit composto 

por coentro (Coriandrum sativum), chicória (Eryngium foetidum) e cebola-de-palha (Allium 

fistulosum) utilizado para temperar os alimentos. O jambu (Acmella ciliata) é consumido no 

fabrico de lambedor (xarope) e garrafadas, e uma família o utiliza para temperar o feijão. O 

consumo das folhas da macaxeira cozida junto com as raízes tuberosas (Manihot esculenta) 

também foi relatado por duas famílias. Os chás foram representados pelo capim-santo 

(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf), e pelas folhas de abacate (Persea americana) e amora 

(Morus nigra). 

Os órgãos tuberosos, representados preponderantemente pela mandioca, são a base da 

alimentação do povo Puyanawa e são todos de espécies cultivadas. O açafrô ou açafrôa 

(Curcuma longa) é utilizado para temperar/colorir a farinha de mandioca; a batata- doce 

(Ipomoea batatas (L.) Lam.) é usada para fazer caiçuma, contribuindo com o sabor adocicado; 

o inhame (Dioscorea trifida), quando está produzindo, é muito consumido entre as famílias; o 

dale-dale (Goeppertia allouia (Aubl.) Borchs. & S. Suárez) e o barbará (Xanthosoma sp.) são 

espécies cultivadas desde os tempos dos antigos, como relatado pelos indígenas em campo, 

embora, hoje em dia, sejam espécies pouco cultivadas e encontram-se subutilizadas. O uso do 

caule aéreo (colmo) como parte comestível foi registrado para a cana-de-açúcar (Saccharum 

officinarum). 

 

4.4.4  Hábitos alimentares: formas de consumo das plantas alimentícias 

 

A alimentação, para além da sua dimensão biológica, é um ato social e cultural e, 

assim, é possível pensar os sistemas alimentares como sistemas simbólicos, nos quais os 

códigos sociais atuam estabelecendo as relações dos humanos entre si e com a natureza 

(Canesqui 2005). Neste sentido, se elencou as formas de consumo e preparo utilizadas para as 

plantas alimentícias na TI. Foram categorizadas 44 formas de preparo dos vegetais conforme 

os usos mencionados pelas famílias participantes durante as entrevistas e turnês-guiadas nos 

agroecossistemas. Estas formas de preparo foram agrupadas em 11 categorias de preparo: in 

natura, bebida, cozido, doce, tempero, assado, frito, vinho, farinha e derivados, salada e óleo 

(Tabela 5). 
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Tabela 5. Categorias de preparo e formas de preparo das plantas alimentícias citadas pelas 33 famílias participantes 

durante as entrevistas e turnês-guiadas nos agroecossistemas. TI Poyanawa, Acre, 2019. F= Frequência relativa de 

citações das plantas alimentícias em cada categoria. N citações =1518. 

Categoria de preparo Formas de preparo F (%) 

In natura 
Frutos maduros; frutos imaturos; guacamole; com 

açúcar; com farinha e açúcar; com café 
46,18% 

Cozido Cozido com sal; mingau; com carne, peixe ou frango; 

sopa; cuscuz 

14,76% 

Bebida Suco; vitamina; chá; leite; caiçuma 10,87% 

Doce Doce; sorvete; din-din; mousse; creme 7,84% 

Vinho Vinho; com açúcar e farinha; com açúcar; pirão 6,79% 

Tempero Tempero; para lavar o peixe; tempero para carne e aves; 

na sopa; colorau 

4,61% 

Assado Assado; bolo 2,63% 

Frito Frito; torrado; refogado 2,37% 

Farinha e derivados Farinha; tapioca; goma; beiju 1,97% 

Salada Salada; com sal 1,32% 

Óleo Óleo 0,66% 

 

 A categoria de preparo com maior número de citações é in natura e reúne 46,18% do 

total de citações. Nesta categoria, está inserido o consumo de frutos maduros ou frutos imaturos, 

os quais não passaram por uma elaboração com uso de fogo e panela. O consumo in natura dos 

frutos das espécies vegetais, como o mais relatado, foi encontrado em outros estudos com 

populações tradicionais na Amazônia (Bustamante 2009; Gonçalves 2017; Machado 2018; 

Pilnik 2019).  

O guacamole, feito com abacate foi incorporado por duas famílias, depois de uma 

oficina de plantas alimentícias não convencionais realizada por meio de projeto coordenado 

pela Embrapa, com parceria da UFAC, é um prato típico mexicano e consiste em fazer o abacate 

salgado in natura, com temperos para ser consumido junto com pão, tapioca etc. Este fato 

demonstra que a cultura é viva e, não estável, com conteúdo “cristalizado”, fixo. 

O processo de cozinhar os alimentos transformou radicalmente os modos de vida da 

humanidade e, a partir disto, criaram-se formas elaboradas de consumo dos alimentos, 

proporcionando um cardápio mais variado e atrativo (Cascudo 1967). A categoria “cozido” teve 

14,76% das citações. Como “cozido”, temos representados o consumo de vegetais que passam 

pelo processo do “fogo na panela”, acompanhando os pratos principais como carne, peixe e 

frango/galinha caipira, ou nas formas de mingau, sopa e cuscuz (Figura 32). Os cozidos com 

sal são representados pelos órgãos tuberosos da macaxeira, inhame (Dioscorea trifida), barbará 

(Xanthosoma sp.) e dale-dale (Goeppertia allouia). As folhosas como a couve (Brassica 
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oleracea) e o caruru (Talinum fruticosum) são mencionadas no preparo de sopas e caldos, assim 

como a pimenta-cheirosinha (Capsicum chinense).  

Os mingaus são um prato indígena corriqueiro, muito utilizado (Cascudo 1967) e, entre 

os Puyanawa, existem algumas formas tradicionais. Existe o mingau de içami (Renealmia 

aromatica), que consiste em tirar o arilo amarelo do fruto, cozinhar com água e farinha de 

mandioca (Figura 33), porém, na atualidade, ele é pouco consumido. Kinupp e Lorenzi (2014) 

citam outras formas de uso para o içami, como a casca triturada para suco ou tempero, ou 

desidratada para chá, e o arilo amarelo como corante de beiju. Outros exemplos de mingau são 

o urus, que é o mingau de farinha com açúcar adicionado ao vinho e a própria semente do patuá, 

o butsá, que é banana (grande ou outra variedade disponível) cozida “machucada” no pilão com 

vinho de patuá ou de bacaba, e o tustô, mingau salgado de farinha com peixe.  

As bebidas são representadas principalmente pelos sucos de cupuaçu e graviola, as 

vitaminas de banana e mamão, o leite de coco e a caiçuma fermentada, feita a partir das raízes 

de mandioca, bebida típica dos povos indígenas. A caiçuma é preparada e consumida em dias 

festivos. Seu preparo consiste na mastigação das raízes de macaxeira cozida e da batata-doce, 

também cozida, para “temperar”, ou seja, trazer o sabor levemente adocicado. Este processo de 

mastigação é realizado pelas mulheres. e possibilita a ação de enzimas salivares sobre os 

carboidratos presentes na mandioca, ocorrendo a “quebra” das moléculas mais longas em 

compostos menores, o que confere à bebida um sabor adocicado (Leite 2007). Depois da 

mastigação das raízes tuberosas cozidas, este preparado descansa e fermenta por três dias ou 

mais. Há relatos dos antigos e de Carvalho (1929) sobre o consumo de outra bebida fermentada 

à base de milho (Zea mays), chamada passimá, hoje em desuso na TI. Era utilizada em rituais 

de furação de lábios e tatuagem facial, no sentido de embriagar para anestesiar. Segundo 

Cascudo (1967), entre os povos indígenas no Brasil, a feitura dos beijus (bolos de goma de 

mandioca) levou-os às bebidas fermentadas, todas pré-colombianas, usaua, caxiri, carimã, 

caisuma, tiquira.  

As demais categorias apresentaram menor expressão em número de citações. Os doces, 

com 7,84%, são preparações levadas ao fogo junto com açúcar ou nas formas de sorvete, din-

din, mousse e creme. Entre as frutas utilizadas nesta categoria, se destacam o cupuaçu, o buriti 

e o abacate. O “vinho”, com 6,79% das citações, é a forma de preparo da polpa extraída dos 

frutos das palmeiras, como açaí (Euterpe spp.), bacaba (Oenocarpus spp.), buriti (Mauritia 

flexuosa) e patuá (Oenocarpus bataua). Para prepará-lo, primeiramente, colocam-se os frutos 

de molho em água morna para amolecer a polpa, em seguida, esses frutos são pilados (processo 
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de esmagamento dos frutos com auxílio de um utensílio de madeira) e passados em uma peneira, 

podendo já ser consumido. Na TI, existem duas despolpadoras pertencentes à Associação que 

são utilizadas pelas famílias que colherem muitos frutos e queiram vender o vinho para os 

demais moradores. Como formas de preparo, foram citadas o “vinho” com açúcar e com 

farinha. Dois moradores citaram o uso do “vinho” no preparo de pirão (aquecimento do “vinho” 

com farinha) para consumo com carne de caça e peixe. 

 

 
Figura 32. Formas de preparo tradicional dos alimentos na TI Poyanawa, Acre, 2019. A. Mulheres “rapando” a 

macaxeira para preparo da caiçuma. B. Pilando a macaxeira e a batata-doce para fazer caiçuma. C. Peixe moqueado 

com farinha, macaxeira e inhame cozidos. D. Frutos do dendê cozidos para comer com farinha. Fotos: Luana 

Fowler 
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Figura 33. Formas de consumo das plantas alimentícias na TI Poyanawa, Acre, 2019. A. Frutos 

do içami (Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb.). B. Mingau de içami. C. Despolpadora 

fazendo vinho de açaí. D. Pilando os frutos da bacaba para fazer vinho. E. Goma de macaxeira. 

F. Fabrico da farinha. Fotos: Luana Fowler 
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Os temperos representaram 4,61% das citações: são os condimentos utilizados para 

dar sabor às carnes, aos peixes, às aves, às sopas e para fazer o colorau a partir das sementes de 

urucum. Entre eles, está o limão (Citrus x limon (L.) Osbeck; Citrus x latifolia Tanaka ex Q. 

Jiménez) e as hortaliças, como chicória (Eryngium foetidum), coentro (Coriandrum sativum), 

cebola-de-palha (Allium fistulosum), pimentas (Capsicum chinense Jacq. e Capsicum 

frutescens) e jambu (Acmella ciliata). 

“Assados” são representados pelos órgãos tuberosos da macaxeira, inhame, barbará, 

dale-dale e batata-doce, assados na brasa dos fogões de lenha, bolos de macaxeira e de frutas, 

e preparados levados ao forno, como escondidinhos. Foi mencionada a banana e a castanha-do-

brasil assadas na brasa. A categoria “frito” ou “torrado” engloba os refogados de folhas e as 

raízes tuberosas fritas. O único óleo mencionado foi o de coco (Cocos nucifera) e este é 

utilizado no preparo de alimentos fritos e refogados.  

As “farinhas e derivados” são inexpressivas no número de citações, apesar da farinha 

de mandioca constituir a base da alimentação diária das famílias e estar presente em todas as 

refeições, sendo a principal fonte de amido. O coco é utilizado para temperar a farinha, uma 

característica da farinha da região, e os beijus e tapiocas, sendo muito apreciado. Vale ressaltar, 

que o município de Mâncio Lima é considerado a capital do coco no Acre. A região do Alto 

Juruá, sendo, geologicamente, originária de uma região onde chegava o oceano, possui solos 

arenosos e vegetação de restinga muito semelhantes aos do litoral. 

A salada representa as folhosas e legumes in natura, com sal, e apresentou-se 

monótona e com poucas citações (1,32%). Foram mencionados o tomate, a couve, o pepino e o 

caruru (Talinum fruticosum), novamente evidenciando o baixo consumo de folhosas entre os 

indígenas preparadas dessa forma.  
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4.4.5 Contribuição dos agroecossistemas para autonomia e segurança alimentar 

 

Os hábitos alimentares são escolhas sociais que se dão dentro de determinados limites, 

dados pelas estruturas de produção e consumo existentes (Belik e Siliprandi 2010). Estão além 

do caráter utilitário e de sobrevivência e se referem à seletividade advinda do processo cultural 

e da interação entre cada ecossistema e população humana em particular, conferindo-lhes 

identidade, justamente por ser a alimentação um fenômeno cultural (Daniel e Cravo 2005). 

Os Puyanawa apresentam hábitos alimentares bastante miscigenados, com origem 

indígena e nordestina e, atualmente, com significativa presença de itens alimentares 

globalizados, como os alimentos processados, congelados, embutidos e enlatados.  

A segurança alimentar trabalhada na pesquisa teve em vista entender o seu nível de uso 

das plantas alimentícias, a conservação dos agroecossistemas e o território. Os itens vegetais 

foram elaborados de tal forma que demonstrassem a contribuição de algumas espécies 

separadamente, como é o caso da mandioca, do inhame, da banana e das palmeiras, as quais 

notadamente no decorrer do estudo, apresentaram maior relevância e presença nos 

agroecossistemas analisados e nas dietas das pessoas. Para um aprofundamento do 

entendimento da dieta das famílias, por meio da observação em campo da importância das 

fontes de proteína animal nas refeições diárias, estas foram igualmente representadas, assim 

como os alimentos processados e industrializados. 

Na TI, as famílias realizam de quatro a cinco refeições diárias (café-da-manhã, merenda, 

almoço, merenda e jantar). A partir das informações obtidas referentes às refeições, foi 

elaborada uma lista com 52 itens alimentares agrupados em 22 categorias, sendo estas 

categorizadas em itens internos e externos (procedência), sendo internos os itens que provêm 

da TI (agroecossitemas) e, externos os adquiridos fora da TI no mercado regional (Tabela 6). 

As formas diversas de preparo do peixe (assado, cozido, caldo, pirão, moqueado, cauá21...) 

foram contabilizadas na categoria “peixe”.  

 

 

 

 
21 Peixe assado ou cozido embrulhado na folha de bananeira ou sororoca (Phenakospermum guyannense (Rich.) 

Endl. Ex Miq.). 
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Tabela 6. Frequência relativa da contribuição, para segurança e autonomia alimentar, dos principais itens alimentares 

que compõem a dieta das famílias na TI Poyanawa, 2019. Divisão por procedência: internos ou externos à TI (n=12 

famílias). CA=café-da-manhã; AL=almoço; ME=merendas; JA=jantar. 

Itens alimentares 

Número de itens 
Frequência 

relativa (%) 

Internos Sub 

total  

Externos Sub 

total  
Total Internos Externos 

CA AL ME JA CA AL ME JA 

Vegetais 

Frutas 4 6 9 3 22 5 0 9 0 14 36 61,11 38,89 

Palmeiras 6 3 8 3 20 0 0 0 0 0 20 100,00 0,00 

Mandioca e derivados22 12 12 8 12 44 0 0 0 0 0 44 100,00 0,00 

Banana23 8 0 11 0 19 0 0 3 0 3 22 86,36 13,64 

Inhame 5 6 3 6 20 0 0 0 0 0 20 100,00 0,00 

Condimentos vegetais 0 9 0 7 16 0 12 0 12 24 40 40,00 60,00 

Salada 0 5 0 2 7 0 5 0 4 9 16 43,75 56,25 

Feijão 0 3 0 1 4 0 10 1 7 18 22 18,18 81,82 

Arroz 0 0 0 0 0 3 11 1 9 24 24 0,00 100,00 

Milho e derivados24 0 0 0 0 0 3 1 3 2 9 9 0,00 100,00 

Trigo 0 0 0 0 0 3 0 5 0 8 8 0,00 100,00 

Subtotal 35 44 39 34 152 14 39 22 34 109 261 58,24 41,76 

Proteína animal 

Ovos 3 2 0 1 6 3 2 0 1 6 12 50,00 50,00 

Peixe 5 12 6 12 35 0 1 0 2 3 38 92,11 7,89 

Galinha 3 6 3 4 16 0 9 2 6 17 33 48,48 51,52 

Caça 3 4 2 2 11 0 0 0 0 0 11 100,00 0,00 

Carne 

enlatada/embutidos 0 0 0 0 0 0 5 2 2 9 9 0,00 100,00 

Leite e derivados 0 0 0 0 0 9 0 5 0 14 14 0,00 100,00 

Carne bovina 1 1 0 1 3 1 8 1 5 15 18 16,67 83,33 

Subtotal 15 25 11 20 71 13 25 10 16 64 135 52,59 47,41 

Alimentos processados/ industrializados 

Café/achocolatado 1 0 0 0 1 12 0 5 0 17 18 5,56 94,44 

Macarrão 0 0 0 0 0 0 5 1 7 13 13 0,00 100,00 

Bolacha/pão 0 0 0 0 0 10 0 8 0 18 18 0,00 100,00 

Suco artificial 0 0 0 0 0 3 9 6 8 26 26 0,00 100,00 

Subtotal 1 0 0 0 1 25 14 20 15 74 75 1,33 98,67 

Total 51 69 50 54 224 52 78 52 65 247 471 47,56 52,44 

Os itens como sal, açúcar e óleo de cozinha não foram representados na tabela, pois, não 

apresentam um substituto permanente na alimentação local, entretanto estão presentes em 

caráter diário no preparo dos alimentos. No caso do açúcar ele é essencialmente consumido 

adicionado a bebidas, como o café, os chás, os sucos, as vitaminas e os “vinhos” das palmeiras.  

 
22 farinha, assada, cozida, frita, beiju, tapioca. 
23 assada, cozida, frita, mingau, vitamina. 
24 cozido, farinha, cuscuz, polenta, pamonha. 
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Todas as famílias citaram esses itens quando foram perguntadas sobre o que compram 

fora da TI. Geralmente são utilizados de maneira excessiva no preparo dos alimentos, pelo 

atrativo realce no gosto e sabor. Entre os povos indígenas a apreciação de alimentos com tais 

características, gorduras e sabor doce, presentes tanto em produtos de origem animal como 

vegetal, faz com que o açúcar e o óleo de cozinha sejam hoje muito valorizados (Leite 2007). 

São motivos de alerta quanto ao uso excessivo, pois comprometem a saúde, ocasionando 

inúmeras doenças como diabetes, hipertensão, dentre outras. Problemas estes, observados em 

diversas Terras Indígenas, como entre os Xavantes das TI São Marcos e Sangradouro, no Mato 

Grosso, onde 66,1% dos indígenas acima de 20 anos, que participaram da pesquisa, 

apresentaram Síndrome Metabólica25, sendo o consumo de alimentos industrializados – 

principalmente refrigerantes – e o sedentarismo os principais fatores (Soares et al. 2015).  

A contribuição das plantas alimentícias presentes nos agroecossistemas Puyanawa 

representa 58,24% do total de vegetais consumidos nas refeições (em números absolutos de 

itens consumidos) e se, analisarmos os itens alimentares, percebemos que os que compõem a 

base da alimentação têm 100% de sua origem proveniente da TI, como a mandioca e derivados 

e o inhame, e a banana com 86,36%, evidenciando a importância dos agroecossistemas na dieta 

das famílias (Figuras 34 e 35).  

 

 

Figura 34. Frequência relativa de vegetais consumidos nas refeições de procedência interna e externa à 

TI Poyanawa, Acre, 2019 (n= 12 famílias). 

 
25 Condição na qual os fatores de risco para doenças cardiovasculares e diabetes mellitus ocorrem em um mesmo 

indivíduo. 
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Figura 35. Contribuição dos itens vegetais, de procedência interna e externa à TI, nas refeições das 

famílias. TI Poyanawa, Acre, 2019 (n=12 famílias). 

 

O inhame têm contribuição significativa nos meses de julho a setembro, sendo menos 

frequente em outras épocas do ano, apresentando sazonalidade em sua oferta na dieta das 

famílias. Possui mais proteínas que a mandioca, 4-10% de energia em comparação com ˂3% 

da energia da mandioca (Dufour et al. 2016). As palmeiras, consumidas principalmente na 

forma de “vinho”, fornecem proteína, energia, vitaminas e minerais (Clement 2005). O açaí (E. 

precatoria e E. oleracea) é famoso por suas propriedades antioxidantes, o buriti (Mauritia 

flexuosa) tem elevados níveis de carotenos e, o patuá, tanto o óleo quanto o “vinho” possuem 

proteínas importantes em valores elevados, podendo ser comparados com a carne e o leite de 

gado (Shanley e Medina 2005; Dufour et al. 2016). Essas palmeiras contribuem de maneira 

significativa na qualidade nutricional dos alimentos ingeridos pelas famílias, e também 
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apresentam sazonalidade em seu consumo, produzindo principalmente nos meses de janeiro a 

junho, e por vezes nos meses mais secos se encontram buritis e patuás frutificando. Na questão 

da resiliência, o fator da sazonalidade influencia a composição da dieta e dos cultivos agrícolas, 

que podem apresentar modificações ao longo do ano e de um ano para outro, como pudemos 

observar no calendário sazonal a diferença na oferta das plantas alimentícias nos meses de 

inverno (chuvas) e verão (seca) amazônicos.  

Com relação a mandioca e derivados, Araújo e colaboradores (2002) mencionam que a 

farinha, antes do contato, não era consumida pelos povos indígenas do Acre. A dieta era baseada 

na mandioca-mansa cozida ou assada junto com peixe ou caça, o que corrobora com os relatos 

dos anciãos Puyanawa sobre o consumo tradicional da mandioca “cozida no bafo” (no vapor). 

Contudo, os grupos indígenas que trabalharam nos seringais, como os Puyanawa, Katukina e 

Nukini, do Alto Juruá, incorporaram a farinha em sua alimentação e hoje ela é um dos principais 

produtos de sua dieta (Araújo et al. 2002). A mandioca, dentro da agricultura das famílias 

Puyanawa, é o produto que tem maior contribuição na dieta, e está presente em todas as 

refeições (Figura 35), além de possuir importância econômica, pois constitui a principal fonte 

de renda monetária para a maior parte das famílias. A farinha de mandioca possibilita a compra 

e consumo de outros alimentos no mercado regional, como foi ressaltado por uma indígena “... 

é o alicerce de tudo, se não tiver roça, a gente não compra nada”. A especialização na produção 

comercial da farinha, também significa menos tempo disponível para outras atividades, que 

incluem formas de se obter alimento como a caça, a pesca e o extrativismo.  

Os itens vegetais de maior dependência externa são o arroz e o feijão. Embora o arroz 

seja bastante utilizado, a preferência pela farinha é bem superior. Os dados revelam, por sua 

vez, que o arroz e o feijão, assumem um papel importante no cotidiano alimentar das famílias, 

e estão presentes nas principais refeições. O arroz é um alimento pobre em termos de nutrientes, 

em razão do seu processamento, portanto não representa uma melhora qualitativa na dieta (Leite 

2007).  

Com relação às frutas, a procedência interna representou 61,11% do total e, neste item, 

estão inclusos o consumo de sucos e de frutos in natura, existindo certo predomínio de citação 

de algumas espécies, como a graviola, o cupuaçu, o maracujá, o mamão, o abacate, a manga e 

o coco. Entre as frutas compradas foram citadas a maçã, a laranja, a banana, a melancia e a uva. 

Os condimentos vegetais são representados pelo coentro, chicória, cebola-de-palha, cebola e 

alho, sendo que a maior representatividade de procedência externa (60%) se deve ao fato do 

uso de cebola e alho no preparo das refeições. 
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A salada é pouco consumida. É composta majoritariamente pela couve, tomate, alface e 

pepino, sendo sua procedência interna (40%) garantida pelos canteiros de hortaliças cultivados 

nos quintais. Katz et al. (2012) fizeram uma revisão sobre o consumo de folhosas entre os 

indígenas da Amazônia e observou-se pouco consumo, existindo certa monotonia, essas são 

mais consumidas em cozidos ou ensopados. Segundo os autores, os nativos da Amazônia 

preferem frutas e raízes tuberosas à verduras, e entre os seringueiros, migrantes do nordeste do 

Brasil estabelecidos na Amazônia, existe o consumo de alguns vegetais cultivados, 

principalmente plantas aromáticas. Entre os Puyanawa, existe essa fusão das culturas indígena 

e não-indígena (principalmente seringueiros) claramente amalgamada nos hábitos alimentares 

e no estilo de vida. Murrieta (2001) relata que entre os ribeirinhos do Baixo Amazonas, 

alimentos como temperos ou verduras são relegados à categoria de “não-comida”. 

O milho e derivados, e também o trigo, apresentaram 100% da sua procedência de 

origem externa e sua contribuição em número de citações foi relativamente baixa entre as 

famílias. Durante o período da pesquisa o plantio de milho não foi identificado entre os 

indígenas e, quando questionados a este respeito, comentavam sobre a variedade tradicional 

cultivada pelos antigos. Como citado anteriormente, do milho fazia-se uma bebida fresca ou 

fermentada, o passimá, assim como pamonha e mingau. O trigo é utilizado no preparo de 

bolinhos fritos e bolos, e mais consumidos nas merendas e no café-da-manhã. 

Os vegetais de origem externa, em sua maioria, provém do comércio local, que são 

abastecidos principalmente pela agricultura familiar. A região de Cruzeiro do Sul e o município 

de Mâncio Lima se destacam como polo de produção e comercialização de frutas e hortaliças, 

com inúmeros ramais26 e projetos de assentamento que praticam uma agricultura de baixo 

impacto.  

Com relação à proteína animal, as contribuições de origem interna representam 52,59% 

(em número absoluto dos itens citados) e caracterizam-se principalmente pelo peixe e pela 

galinha caipira. A galinha caipira, embora presente em todos os quintais e citadas por todas as 

famílias, constitui-se em um item mais esporádico que o pescado. O pescado é o principal 

componente diário na alimentação das famílias, que, se utilizam dos diferentes 

agroecossistemas aquáticos para adquiri-lo (Figura 36). Os peixes também sofrem influência 

da sazonalidade, entretanto eles mencionam dificuldades em algumas épocas do ano com 

relação a oferta, como na estação da cheia, em que a água fica mais escura e os peixes 

 
26 Os ramais são estradas ou caminhos secundários, geralmente de terra, onde se encontram propriedades rurais, 

que entroncam noutra estrada principal. São tipicamente chamados desta maneira na região amazônica. 
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“espalham”, mas como ressaltam: “sempre encontra peixe, pouco peixe ou muito peixe, se for 

pescar sempre tem!”. As variações da oferta não são exatamente lineares ao longo do ciclo 

anual, em seus movimentos migratórios algumas espécies de peixes podem ser capturadas em 

grande número mesmo durante a cheia dos rios (Setz 1983). Existem também açudes de peixes 

pertencentes a algumas famílias que vendem ou trocam o pescado dentro da própria TI. 

 

 

Figura 36. Contribuição da proteína animal, de procedência interna e externa à TI, nas refeições das 

famílias. TI Poyanawa, Acre, 2019 (n=12 famílias). 

 

O frango congelado, assim como a carne enlatada e embutidos, vem sendo muito 

consumido pelas populações tradicionais e nas pequenas cidades amazônicas, muitas vezes 

substituindo fontes de proteína animal local, o que compromete a segurança e soberania 

alimentar (Schor et al. 2015; Van Vliet et al. 2015). A carne de caça foi citada por apenas quatro 
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famílias, este é um item do cotidiano alimentar dos povos indígenas, porém devido à pressão 

do tempo dos patrões e o desmatamento do entorno, ela possui posição secundária em termos 

quantitativos, onde a pesca prevalece como fonte de proteína. Além do que, nem todos são 

caçadores e há a necessidade da compra de armas e munição. 

Os produtos industrializados e processados são em sua totalidade de procedência 

externa, com exceção de uma família entrevistada que produz seu próprio café. Esses produtos 

têm suas maiores contribuições no café-da-manhã e nas merendas, com o pão, a bolacha e o 

café, que passam a substituir a tapioca, o beiju, as frutas e demais raízes tuberosas (Figura 37). 

Nas principais refeições o macarrão apresenta forte presença, assim como o suco artificial em 

pó, citado em todas as refeições, constituído quase exclusivamente de açúcar e extremamente 

nocivo à saúde.  

 

 

Figura 37. Contribuição dos alimentos processados e industrializados, de procedência interna e externa 

à TI, nas refeições das famílias. TI Poyanawa, Acre, 2019 (n=12 famílias). 
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Se os “novos” alimentos, como o óleo vegetal, açúcar, embutidos e demais alimentos 

ultraprocessados, forem acessados sem um aumento na atividade física, pode-se esperar um 

aumento no peso e na gordura corporal e doenças crônicas associadas, além de que, uma 

mudança em direção aos carboidratos refinados pode aumentar o risco de doenças como 

diabetes (Dufour et al. 2016). 

O patamar de “auto-suficiência” pode chegar a 47,56%, dos itens nominais (Figura 38), 

com uma dieta central baseada principalmente no peixe (7,43%) e na mandioca e derivados 

(9,34%), o que, de fato, corresponde à alimentação das populações amazônicas (Murrieta 2001; 

Leite 2007; Dufour et al. 2016).  

 

 

Figura 38. Frequência relativa da contribuição dos agroecossistemas e do mercado regional na dieta das famílias 

na TI Poyanawa, Acre,2019 (N=12 famílias). 

 

Notamos que as “comidas de supermercado” vêm sendo incorporadas de maneira 

incisiva no cotidiano das refeições (52,44%), como pudemos observar devido ao elevado 

consumo do arroz, feijão, macarrão e frango congelado nas principais refeições, e do pão, da 

bolacha e do suco artificial nas merendas. Leite (2007) em seu trabalho junto aos Wari, em 

Rondônia, encontrou que, em média, a metade das calorias ingeridas pelas famílias dos 
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domicílios participantes da pesquisa provinham do mercado regional. O que demonstra que 

mesmo os Povos praticando atividades de produção de alimentos como agricultura, caça, pesca 

e extrativismo, em termos de consumo e contribuição na dieta, produzem cerca de metade da 

dieta do que consomem.  

Os itens externos representaram maior número, porém, são adquiridos uma vez por mês 

e, majoritariamente, as fontes de proteína animal, como a carne bovina e o frango congelado, 

acabam se esgotando nas primeiras semanas. A carne bovina é vista como um item de “luxo” 

entre as famílias, como pude observar em alguns discursos, e o mesmo foi observado por 

Murrieta (2001) entre os ribeirinhos do Baixo Amazonas. A comida obtida por vias comerciais, 

em sua maioria, parece corresponder à descrição feita para as mudanças alimentares entres as 

populações amazônicas, com a predominância de itens de baixo custo e reduzido conteúdo de 

proteínas, vitaminas, mineiras e fibras, e ricos em carboidratos e gorduras (Murrieta 2001; Leite 

2007; Schor et al. 2015; Van Vliet et al. 2015). 

Ao que tudo indica, a disponibilidade de recursos financeiros é fundamental para o 

acesso da população Puyanawa à diversos itens alimentares, o que demonstra a relevância do 

mercado como “fonte” alimentar. Também temos que levar em conta que a dieta entre as 

famílias apresenta variações, é heterogênea e pode estar atrelada ao recebimento de salários e, 

aos programas de transferência de renda e previdência social, bem como fatores culturais e 

religiosos. 

Transformações e continuidades nos padrões alimentares indicam mudanças sociais e 

ambientais complexas e a análise dessas mudanças compreende processos diversificados, tais 

como a urbanização, modernização e seus reflexos na organização social e no indivíduo (Schor 

et al. 2015). O contato, o tempo do cativeiro e a intensa miscigenação com a população 

adventícia afetaram inteiramente a estrutura de organização social dos Puyanawa, a qual 

incorporou mecanismos e processos tecnológicos que intervieram nas escolhas e formas de 

produção e de alimentação.  

A alteridade encontrada nas cidades e nas relações com o mercado, a partir das relações 

de contato, manifesta modificações na organização social por meio de novas formas de uso dos 

recursos naturais na produção agrícola, construída a partir de valores externos. Segundo Noda 

et al. (2006, p. 168), “[...] a reconstrução cultural, possibilitada pela sua reinterpretação, 

expressa-se por meio da manutenção da base técnica produtiva, das relações de trabalho, dos 

mecanismos característicos da produção autóctone e tradicional como um modo de 

funcionamento da exploração familiar”.  
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As mudanças nas práticas alimentares não devem ser vistas como descaracterização dos 

sistemas alimentares nativos, referindo-se a uma visão essencializada da cultura (Leite 2007). 

A cultura é dinâmica e heterogênea, e permanentemente negociada (Langdon 2003). As 

populações indígenas, a partir do contato com não-indígenas, passam por mudanças radicais 

em seus modos de vida, o que consequentemente reflete nas formas de alimentação e produção. 

Entretanto, a qualidade dos alimentos, provindos dos supermercados e que passam a fazer parte 

da dieta, demandam atenção e informação quanto ao uso, pois trazem consigo baixo valor 

nutricional, e comprometem a segurança alimentar. Os agroecossistemas trazem elementos da 

cultura local, com ingredientes essenciais para a comida tradicional e, os dados revelam que 

são fundamentais para as famílias Puyanawa, garantindo parte da dieta alimentar, agregando 

elementos de estabilidade e também de resiliência na alimentação, e são os alicerces para a 

construção da segurança alimentar e nutricional.  

 

5. Conclusões 

 

Os Puyanawa dispõem dos elementos necessários para a diversificação alimentar, como 

variedades de plantas alimentícias, agroecossistemas ricos em recursos, e conhecimento 

tradicional associado às práticas agroflorestais mantido graças aos detentores dos saberes locais 

e aos agentes agroflorestais indígenas. Cada agroecossistema na TI tem sua importância na 

diversidade de espécies disponíveis para alimentação. Entretanto, uma parcela destas espécies 

não é utilizada na sua totalidade, devido a fatores históricos e atuais de pressão sobre os modos 

de vida e produção, configurando uma reserva que pode vir a ser acionada nos momentos de 

escassez.  

Os agroecossistemas garantem uma oferta regular de alimentos ao longo do ano, sendo 

a sazonalidade, um dos fatores que asseguram a diversificação desta oferta. As plantas 

encontradas nos agroecossistemas contribuem de maneira significativa na alimentação das 

famílias e os vegetais que compõem a base da alimentação são, majoritariamente, de 

procedência interna. Por outro lado, podemos notar a forte tendência de alimentos globalizados 

ganharem espaço na alimentação diária, podendo vir a comprometer a saúde e ameaçar a 

segurança alimentar e nutricional. 

Os Puyanawa autodeterminam seus processos de bem-viver, de proteção da 

biodiversidade e dos bens comuns. O Festival Atsá, realizado anualmente, contribui 

significativamente para a valorização dos alimentos tradicionais ofertados durante sua 
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realização. O Festival em si, torna-se uma importante estratégia de resistência para a retomada, 

revitalização e mesmo incorporação, de usos e formas de manejo das plantas alimentícias, que 

passam a fazer parte do cotidiano, fortalecendo a cultura e a soberania alimentar local. 

Acreditamos que a atitude dos povos indígenas em garantirem a resiliência e 

conservação de suas práticas agrícolas têm muito a contribuir com toda a humanidade. Contudo, 

estes povos e, consequentemente suas práticas, encontram-se ameaçados diante da economia 

global. A constante situação colonial que lhes é imposta, muitas vezes, conduz à dependência 

do mercado ameaçando a manutenção dos pilares que compõem sua soberania alimentar. 

Ressaltamos o valor inestimável que possuem os agroecossitemas e o conhecimento tradicional 

associado às plantas alimentícias para a autonomia e o bem-viver dos povos da floresta. 
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Apêndices 

 

Apêndice A. Termo de Anuência Prévia 

TERMO DE ANUÊNCIA PRÉVIA 

 

 

Sr.(a) ___________________________________________________ da Terra Indígena 

Poyanawa, Acre, Brasil. 

 

Nós os pesquisadores Luana Fowler Fatori, Dr. Hiroshi Noda, Dr. Moacir Haverroth, 

Dr. Ayrton Urizzi Martins e Dr. Valdely Ferreira Kinupp, viemos nos apresentar ao(s) 

senhor(es), como responsáveis pelo desenvolvimento do projeto de pesquisa chamado 

“Etnoconhecimento e Agrobiodiversidade: uso e manejo das plantas alimentícias pelo 

povo Puyanawa do Alto Juruá, Acre, Brasil” e pedir a sua participação e colaboração.  

A pesquisa de mestrado está inserida dentro do projeto da Embrapa Acre, intitulado 

“Etnoconhecimento, agrobiodiversidade e serviços ecossistêmicos entre os Puyanawa”, que 

tem como objetivo geral a valorização do etnoconhecimento e das práticas ligadas aos recursos 

naturais e à agrobiodiversidade na Terra Indígena Poyanawa, e promoção da sustentabilidade 

de seus sistemas produtivos, este já possui aval da comunidade para realização, bem como 

registro no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional 

Associado (SISGEN) sob o número AB0C7E2. 

 Gostaríamos da sua autorização para realizarmos esta pesquisa de mestrado, vincula ao 

Programa de Pós-graduação em Agricultura no Trópico Úmido do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA), junto aos moradores da TI. Este trabalho é sobre as plantas 

alimentícias e a relação entre suas formas de uso e manejo nos diferentes agroecossistemas da 

TI Poyanawa. Nosso objetivo é realizar um levantamento das plantas alimentícias utilizadas 

pelo povo Puyanawa, bem como as formas de uso e manejo, servindo de ferramenta para os 

Puyanawa na valorização desses saberes e aprimoramento do Plano de Gestão Territorial e 

Ambiental. 

A pesquisadora Luana Fowler Fatori visitará as duas aldeias da TI Poyanawa e 

realizará um levantamento do conhecimento de plantas alimentícias e caracterização dos 

agroecossistemas. Para isso, serão feitas entrevistas sobre quais as plantas alimentícias são 

conhecidas pelos moradores e suas formas de cultivo e manejo nos sistemas que estão inseridas. 

Algumas plantas precisarão ser coletadas para identificação botânica, com as devidas 

autorizações prévias. Também serão realizadas caminhadas pelos agroecossitemas (roçados, 

quintais, agroflorestas, florestas...). As entrevistas serão respeitosas e com cuidado para não 

gerar qualquer constrangimento aos entrevistados, minimizando os riscos aos participantes 

desta pesquisa. Os resultados da pesquisa serão analisados e divulgados, mas a identidade dos 

participantes será mantida em sigilo para sempre. O (a) senhor (a) poderá retirar o seu 

consentimento a qualquer momento, mesmo que já tenha autorizado neste documento, sem 

qualquer tipo de prejuízo.  
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O retorno desta pesquisa não será imediato, mas estas entrevistas serão importantes para 

mapear o uso de recursos vegetais utilizados para a alimentação e suas formas de cultivo e 

coleta na TI Poyanawa. Assim, futuramente, estes dados podem ser usados para programas de 

segurança alimentar, manejo ou de merenda escolar. O senhor (a) receberá uma cópia deste 

documento.  Se você quiser saber mais detalhes faça contato com a pesquisadora pelo telefone 

(65) 999867811. Ou, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos 

– CEP-INPA, telefone: (92) 3643-3287, e-mail: cep.inpa@inpa.gov.br.   

 

 

 

Fui informado sobre o que o pesquisadores querem e por que precisam do meu 

consentimento, entendi e aprovo a realização da pesquisa em nossa comunidade, sabendo 

que não vamos ganhar nada em troca e podemos sair quando quiser. Estou recebendo uma 

via deste documento, assinada, que vou guardar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

__________________________________________________   

Assinatura do líder comunitário 

 

 

 

 

__________________________________________________                 Data:___/___/_______          

Pesquisadora responsável   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Impressão do polegar 

caso não saiba assinar 
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Apêndice B.  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

A apresentação do presente termo será realizada por meio de expressão oral, escrita ou 

de outras formas que se mostrem adequadas, considerando as características individuais, 

sociais, econômicas e culturais do Povo Puyanawa. Desta forma, convidamos o (a) senhor (a) 

para participar do Projeto de pesquisa chamado “Etnoconhecimento e Agrobiodiversidade: 

uso e manejo das plantas alimentícias pelo povo Puyanawa do Alto Juruá, Acre, Brasil” 

dos pesquisadores Luana Fowler Fatori, Dr. Hiroshi Noda, Dr. Moacir Haverroth, Dr. Ayrton 

Urizzi Martins e Dr. Valdely Ferreira Kinupp. Este trabalho é sobre as plantas alimentícias e a 

relação entre suas formas de uso e manejo nos diferentes agroecossistemas da TI Poyanawa. 

Nosso objetivo é realizar um levantamento das plantas alimentícias utilizadas pelo povo 

Puyanawa, bem como as formas de uso e manejo, servindo de ferramenta para os Puyanawa na 

valorização desses saberes e aprimoramento do Plano de Gestão Territorial e Ambiental. 

 A pesquisadora Luana Fowler Fatori visitará as duas aldeias da TI Poyanawa e 

realizará um levantamento do conhecimento de plantas alimentícias e caracterização dos 

agroecossistemas. Para isso, serão feitas entrevistas com perguntas sobre quais plantas 

alimentícias são conhecidas pelos moradores e suas formas de cultivo e manejo. Algumas 

dessas plantas precisarão ser coletadas, e o (a) senhor (a) pode ser convidado para participar 

desta coleta.  

Apesar dos riscos da pesquisa serem mínimos, em razão de serem aplicadas apenas 

entrevistas ou questionários com turnês-guiadas, as perguntas foram pensadas no sentido de 

não causar desconforto, constrangimento ou mesmo danos físicos, psíquicos ou psicológicos, 

morais, intelectuais, sociais, culturais ou espirituais, sempre respeitando a cultura e o modo de 

viver do Povo Puyanawa. Entretanto, mesmo com todo esse cuidado, o pesquisador 

responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativo ao entrevistado, comunicará o 

fato imediatamente ao sistema CEP-CONEP, e avaliará a necessidade de adequar ou suspender 

o estudo. 

O Sr.(a) terá o direito e a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento, 

independente do motivo, e sem qualquer tipo de prejuízo. A sua participação é voluntária e se 

participar não terá nenhuma despesa, como também não receberá nada em troca. A vantagem 

de sua participação é de caráter científico e os benefícios desta pesquisa são a valorização e 

fortalecimento da cultura Puyanawa através do levantamento da diversidade de plantas 

alimentícias, suas formas de uso e manejo, servindo de instrumento na pauta da segurança 

alimentar, havendo a possibilidade de incorporação desses saberes na merenda escolar 

regionalizada, que já é uma realidade em muitas escolas indígenas do estado do Acre. 

As despesas do entrevistado (a), quando necessário, com relação a transporte, 

alimentação e outras necessidades, serão ressarcidas conforme preconiza a Resolução CNS nº 

510 de 2016, Artigo 2º, inciso XXVI e Artigo 17, inciso VII. Em casos de danos comprovados, 

está assegurado o direito a indenizações e cobertura material para reparação ao dano, causado 

pela pesquisa ao participante da pesquisa. Ressarcimentos e indenizações, quando necessários, 
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serão realizados em comum acordo entre o entrevistado, o pesquisador e a instituição 

responsável. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e divulgados, porém sua identidade será 

mantida em sigilo para sempre. O senhor (a) receberá uma via deste documento, que deverá ser 

assinada pelo senhor (a) (ou representante legal) e pela pesquisadora, e rubricada em todas as 

páginas por ambos.   

Se você quiser saber mais detalhes faça contato com a pesquisadora pelo telefone (65) 

999867811 ou e-mail: luanafowler@gmail.com. Ou, entre em contato com:  Comitê de Ética 

em Pesquisas com seres humanos – CEP-INPA, telefone: (92) 3643-3287,e-mail: 

cep.inpa@inpa.gov.br e ou com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa  - CONEP, telefone: 

(61) 3315-5877, e-mail: conep@saude.gov.br. 

O Comitê de Ética em pesquisas com seres humanos (CEP) é um colegiado presente nas 

instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender 

os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade, dignidade e os seus direitos, 

sendo responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos das pesquisas. A 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP) examina os aspectos éticos de pesquisas 

envolvendo seres humanos em áreas temáticas especiais, encaminhadas pelos CEP das 

instituições, e trabalha principalmente na elaboração de normas específicas para essas áreas, 

dentre elas, genética humana, reprodução humana, novos dispositivos para a saúde, pesquisas 

em populações indígenas, pesquisas conduzidas do exterior e aquelas que envolvam aspectos 

de biossegurança. 

 

 

 

Fui informado sobre o que a pesquisadora quer e por que precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo 

que não ganharei nada em troca e posso sair quando quiser. Estou recebendo uma via deste 

documento, assinada, que vou guardar. 

 
 

 

 

______________________________________________________   

Assinatura do entrevistado 

 

______________________________________________________                  

Pesquisadora responsável    

 
 

 

 

 

Data:___/___/_______             

    

Impressão do polegar 

caso não saiba assinar 

mailto:cep.inpa@inpa.gov.br
mailto:conep@saude.gov.br
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Apêndice C. Roteiro de entrevistas: dados socioeconômicos e agroecossistemas 

 

LOCALIDADE:____________________________                         DATA: ____/_____/______        Código: _________________ 

 

DADOS SOCIOECONOMICOS 

Nome: ___________________________________________________________________    Nome na língua/Apelido: 

__________________________ 

Sexo: ( ) Masculino     ( ) Feminino       Idade:_________    Etnia: ________________________ Atividade/Profissão: ___________________________             

Auxílio do governo: _____________________      Aldeia:  ___________________________    Cidade/comunidade de origem:____________________ 

Porque mudou pra cá?_______________________________________________________________________________________________________ 

 

DADOS BOTÂNICOS 

 

Agroecossistema:___________________________________________________________________________________________________________ 

Caracterização geral: ________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escolha do local para este agroecossistema: ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Etapas de implementação: ____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escolha do local para cultivo das plantas: ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Manejo geral da área - Tratos culturais: _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Outros (solo, insetos, animais, competição, ...?): __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

O que cultiva? 
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Planta Propagação Hábito Parte usada Forma de consumo Calendário (época-cultivo-coleta) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 



132 
 

Apêndice D. Roteiro de entrevistas: segurança alimentar 

 
DADOS PESSOAIS                                                                  Data: _____/______/_____ 

 

 

Nome: _______________________________________________   Código:___________ 

 

a) Idade quintal: __________________________________________________________ 

b) Área do quintal: ________________________________________________________ 

 

 

A FAMÍLIA 

 
Quem mora na propriedade (filhos, 

netos, outros parentes)? 

 

Idade Atividades (participação na unidade de produção) 

   

   

   

   

   

   

 

 

ROÇA: COMO DECIDEM ONDE PLANTAR? 

 

 

Tamanho da roça 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Qual a procedência do material propagativo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Quanto tempo usa a área e quantos anos deixa encapoeirar? Por quê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Como prepara a terra? 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Faz farinha o ano todo ou uma vez por ano? Por quê? Quanto produz anualmente? 
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ESTRATÉGIAS PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR - O que o sistema produz X o que não produz 

 

 

Dos alimentos que consomem, o que compram de fora com renda monetária? 

 

 

 

 

 

 

Quantas vezes na semana, mês, compram na cidade? 

 

 

Quais os principais produtos que vendem?  

 

 

 

 

Quais os produtos trocam/ compartilham? 

 

 

Quais produtos armazenam? 

 

 

Quantas refeições faz por dia?  

 

 

 

 

O que come nestas refeições? (o que vem de dentro/ o que vem de fora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que tipo de alimento considera mais importante? 

 

 

 

Como classificaria a produção de alimentos do quintal/roça? (1- não produz, 2- complementa a 

alimentação, 3- produz toda a alimentação, 4- produz toda a alimentação e 

excedentes):___________________________________________________________________ 

 

Como era aqui antigamente? Mudou muito? A questão dos recursos... 
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Apêndice E. Ata de defesa 
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