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Apresentação

Medicina tradicional  
na amazônia brasileira 

A Floresta Amazônica é o maior bioma da Região e se espalha 
por vários países. A Amazônia brasileira tem 3,7 milhões de km² 
e uma das maiores biodiversidades do planeta. Lá se encontram 
florestas de terra firme; florestas de várzea, alagadas periodica-
mente; e também cerrados e campos naturais Entre as principais 
atividades econômicas na Amazônia brasileira ocorre a exploração 
de recursos da floresta, especialmente plantas medicinais e alimen-
tares (AYRES, 1993; IBGE, 2014).

A medicina tradicional é praticada por diferentes grupos étni-
cos, que emprega profissionais interdisciplinares em métodos de 
etnobotânica e antropologia para focalizar o conhecimento tradicio-
nal que é transmitido oralmente entre gerações (OMS, 2002). Tam-
bém conhecida como medicina popular envolve os conhecimentos 
e crenças que incorporam remédios de ervas, animais ou minerais, 
terapias espirituais, exercícios isolados ou em combinação para 
manter o bem-estar e tratar, diagnosticar ou prevenir doenças 
em geral. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, “uma 
planta medicinal é uma planta que contém em um ou mais de seus 
órgãos substâncias que podem ser usadas para fins terapêuticos ou 
preventivos ou que podem ser usadas na indústria farmacêutica 
depois de ser quimicamente modificado” (OMS, 2007).

No território de Mato Grosso a introdução dos escravizados são 
originários de Guiné-Bissau e Cacheu e introduzidos via Belém do 
Pará; do Golfo de Benin, introduzidos na Bahia; e Angola e Congo 
aportando principalmente no Rio de Janeiro (SYMANSKI, 2006). 
Outros territórios da Amazônia brasileira também receberam es-
cravizados, bem como a influência portuguesa na colonização. Os 
escravizados são representados principalmente pelo nagô (povos 
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de língua iorubá) e gege (povos de língua gbe). O benguela em-
barcados no porto de Benguela, localizado no sul de Angola. Em 
sua maioria, eram nativos daquela região, sobretudo do planalto 
ocupado por povos agricultores conhecidos, no século XIX, como 
ovimbundu. Congo referia-se aos bacongo do norte de Angola e 
sul da República Democrática do Congo, bem como a outros gru-
pos étnicos comercializados na bacia do Zaire. E os moçambique 
embarcados no porto da Ilha de Moçambique. O cruzamento de 
mestiçagem levou à formação de uma cultura luso-brasileira nas 
regiões em que as práticas e crenças de origens indígena e africana 
eram manifestadas nas atividades do dia-a-dia (SYMANSKI, 2011). 

Para Symanski (2011) os indígenas, pretos e mulatos, escraviza-
dos ou livres, constituíram a mão-de-obra nas principais atividades 
econômicas que se desenvolveram nos territórios colonizados. 
Eles eram aproveitados, especialmente para atividades agrícolas 
rurais que envolviam a produção do açúcar e aguardente, para os 
senhores dos engenhos. A capitania de Mato Grosso foi fortemen-
te marcada pela miscigenação de sua população e era pequena a 
quantidade de brancos nos espaços urbanos e rurais. No entanto, 
os grupos abastados procuraram estratégias de diferenciação aos 
demais segmentos sociais, como na formação de irmandades que 
os representassem. O local privilegiado da atuação dessas associa-
ções foi a igreja matriz das vilas, localizada no centro do poder, 
próxima ao pelourinho, à cadeia e à câmara municipal, enquanto 
que as demais igrejas e capelas que abrigaram irmandades de 
africanos e seus descendentes livres, cativos e forros, estiveram 
espacializadas nos locais periféricos das vilas, nas entradas e saídas 
dessas localidades.

O Estado de Mato Grosso foi fundamentalmente ocupado e 
povoado sob a influência do Velho Mundo, e neste contexto, as 
comunidades tradicionais de Quilombos (às vezes chamados de 
marrons) são tradicionais grupos Afro-descendentes que se iden-
tificam como tal, com sua própria história, incluindo ascendência 
africana e uma identidade relacionada à resistência histórica à 
opressão (Ávila et al. 2015). Esses povos tradicionais compartilham 
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características importantes, como morar em áreas rurais próximas 
as florestas onde a dependência da natureza, seus ciclos e seus 
produtos são fundamentais para a organização, produção social 
e a reprodução de suas formas culturais (PASA et al. 2019). Nas 
comunidades tradicionais da Amazônia brasileira as unidades de 
produções (roças, hortas, jardins e quintais) se apresentam como 
verdadeiras obras de arte com seus contornos não geométricos e 
variados, sendo caracterizados como unidades de paisagens, que 
desenham cada espaço produtivo através da estratificação dos 
maciços, herbáceo, arbustivo e arbóreo. Estas obras de arte se de-
vem à mão-de-obra do ser humano que ao cultivar nestes espaços 
produzem o alimento, o remédio e os utensílios em geral. Muito se 
deve a esses conhecimentos a influência da cultura sobre o manejo 
com as plantas medicinais, principalmente. 

 Comunidades tradicionais rurais dependem do ambiente local 
como fonte primária de recursos, especialmente as plantas usadas 
na medicina tradicional, expressando conhecimentos etnobotâni-
cos sobre o uso dos recursos vegetais no cotidiano. Desta forma, 
é possível que além das características intraculturais de cada 
região e particularidades socioeconômicas históricas e atuais, e 
conhecimentos etnobotânicos estejam relacionados à ancestrali-
dade compartilhada pelos grupos étnicos que os compõe. Estudos 
etnobotânicos com foco em plantas usadas na medicina popular 
também podem avaliar a difusão e erosão de culturas entre o Ve-
lho e o Novo Mundo, que compartilham características históricas 
e étnicas (FONSECA & BALICK, 2018). Desta forma, este estudo 
objetivou avaliar o consenso popular quanto ao uso das plantas 
medicinais em comunidades da Amazônia brasileira. 
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Percurso geográfico

Os dados registrados foram coletados em 32 comunidades rurais 
e urbanas, tradicionais ou de saber local na Amazônia brasileira 
envolvendo regiões de Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, sendo: 
Comunidade Guajará - Mirim em Rondônia (Fernandes & Pasa, 
2020), Comunidade Quilombo do Meio em Chapada dos Guimarães 
(Oliveira & Pasa, 2020), Comunidade Linha 58 em Rondônia (Da Vi-
la-Pereira & Pasa, 2019), Comunidade Morro Redondo em Santo An-
tônio do Leverger (Espirito Santo & Pasa, 2019), Comunidade Aldeia 
em Acorizal (Klein & Pasa, 2019), Comunidade Vale dos Sonhos em 
Barra do Garças (Dalla Vechia & Pasa, 2018), Comunidades no Alto 
do rio Solimões em Tefé no Amazonas: Comunidade Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro no Alto do rio Solimões em Tefé no Amazonas 
(Zurra & Pasa, 2017), Comunidade Santa Cruz no Alto do rio Solimões 
em Tefé no Amazonas (Zurra & Pasa, 2017), Comunidade Bacuri no 
Alto do rio Solimões em Tefé no Amazonas (Zurra & Pasa, 2017), 
Comunidade Barreirinho em Santo Antônio do Leverger (Ferreira & 
Pasa, 2017), Comunidade Passagem da Conceição em Várzea Grande 
(Fiebig & Pasa, 2016), Comunidade Rio dos Couros em Cuiabá (Costa 
& Pasa, 2016), Comunidade Quilombo de Cima em Nossa Senhora do 
Livramento (Pasa & Ferreira, 2016), Comunidade Sucuri em Cuiabá 
(Gonçalves & Pasa, 2015), Comunidade São José em Poconé (Duarte & 
Pasa, 2015), Comunidade Quilombo Mata Cavalo em Nossa Senhora 
do Livramento (Pasa & De David e Fiebig, 2015), Comunidade São 
Miguel em Várzea Grande (Mamede & Pasa, 2014), Comunidades Bom 
Sucesso (De David & Pasa, 2014), Água Vermelha (De David & Pasa, 
2014), Santa Izabel (De David & Pasa, 2014), Cristo Rei em Várzea 
Grande (De David & Pasa, 2014), Comunidade Água Fria em Chapa-
da dos Guimarães (Sánchez & Pasa, 2013), Comunidade Bacurini na 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá no Amazonas 
(Pasa, 2013), Comunidade Caramujo em Cáceres (Oliveira & Pasa, 
2012), Comunidades do Bambá em Cuiabá (Pasa, Soares & Guarim 
Neto, 2004, Pasa, 2007), Comunidades do Vale do Aricá em Cuiabá 
(Pasa & Guarim Neto, 1999). As comunidades apresentam vegetações 
típicas dos biomas Cerrado, Pantanal e Floresta Amazônica.
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Inventário Etnobotânico 

Foram compilados dados secundários obtidos originalmente 
por meio da aplicação de técnicas etnobotânicas, como entrevistas 
semi-estruturada e aberta (Minayo, 1994; 2007), observações par-
ticipantes, visitas guiadas, história de vida e história oral (Meihy, 
1996), com o acréscimo de informações durante as participações em 
atividades festivas e religiosas nas comunidades. Os estudos foram 
conduzidos de acordo com a Declaração de Helsinque e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa CEP – Saúde – UFMT com o Parecer 
nº 03646018.9.0000.8124. O potencial etnobotânico sobre as plantas 
utilizadas como medicinais nas comunidades foi organizado para 
as 32 regiões, e os dados foram registrados como “presentes” nas 
comunidades estudadas, caracterizadas como tradicionais ou de 
saber local. Geralmente as tradicionais estão localizadas distantes 
de centros urbanos, e especialmente na zona rural. 

 O tamanho das comunidades varia em função da origem, da 
tradicionalidade e do acesso, principalmente. Comunidades urba-
nas aportam maiores facilidades de acesso, bem como de deslo-
camentos. Comunidades rurais apresentam maiores dificuldades 
de acesso e maiores dificuldades de deslocamentos. Portanto, o 
tamanho das comunidades aqui estudadas variou entre 30 e 60 
famílias. No total foram entrevistadas, em média, 1.440 famílias, 
sendo as mulheres a maioria dos entrevistados, fato que se deve às 
atividades do lar e cuidados com os filhos. A economia é baseada 
na pequena agricultura de subsistência e na pesca, ambos para o 
consumo da família. 

 A identificação botânica seguiu Lorenzi & Matos (2008), Lorenzi 
(2013) e o sistema de classificação APG IV (APG IV 2019), Banco de 
dados da Flora do Brasil (floradobrasil.jbrj.gov.br), e do Banco de 
dados Missouri Botanical Garden, NY (http://mobot.mobot.org/W3T/
Search/ vast.html). Os espécimes comprovantes foram depositados 
na UFMT - Herbário Central da Universidade Federal de Mato Gros-
so, Herbário da Universidade de Rondônia – UNIR e no Herbário 
da Universidade Federal de Manaus no Amazonas – UFAM. Dados 
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sobre usos, tipos de usos, partes usadas, dosagens e categorias 
relacionadas à saúde, como medicamentos, alimentos, místicos e 
religiosos foram baseados na literatura (AMOROZO, 2004, PASA et 
al., 2019, PASA, 2020). As indicações foram agrupadas com base na 
classificação das doenças proposta pela Classificação Internacional 
de Doenças (CID 10) da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014). 
Dendrograma produzido por análise multivariada usando o método 
de Ward e uma matriz de distância de Mahalanobis revelaram a 
formação de agrupamentos com características semelhantes (John-
son & Wichern, 2007), considerando a presença (Hair et al., 2009) 
de cada planta em cada comunidade. O uso de dados de presença 
é justificado porque a fonte original de dados para cada localidade 
variou, assim como o esforço de amostragem e aqueles conside-
rados informantes-chave (por exemplo, curandeiros, especialistas 
em plantas locais e idosos). 

 A amostragem de diferentes ambientes em diferentes estados 
da Amazônia brasileira (MT, RO e AM) torna-se interessante porque 
as comunidades podem expressar características culturais seme-
lhantes, dependendo das circunstâncias históricas, do repertório 
botânico disponível onde vivem e do repertório botânico das es-
pécies introduzidas.

Perfil sociocultural das comunidades 

Um total de 5.040 pessoas foram entrevistadas ao logo deste 
estudo e considerando pessoas acima de 18 anos e pertencentes 
à família (em média quatro pessoas por família). A maioria são 
as mulheres, que ficam na residência cuidando da casa e dos fi-
lhos e do lar. Os homens realizam atividades como madeireiros, 
silvicultores ou comerciantes na comunidade ou com afazeres ao 
redor da comunidade. A idade dos entrevistados variou de 30 a 
110 anos. O conhecimento sobre plantas medicinais era predomi-
nantemente de pessoas idosas. Os jovens às vezes permaneciam na 
comunidade, especialmente nas áreas rurais, porque era necessário 
ajudar nas tarefas domésticas ou como mão-de-obra nos cultivos 
de subsistência da família. Poucos jovens ainda permanecem nas 
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zonas rurais e vão para centros urbanos próximos em busca de 
melhores condições de estudo e de trabalho. A escolaridade foi 
expressiva para o ensino fundamental incompleto. O catolicismo 
é a religião principal, seguido por religiões de influência africana, 
como crenças tradicionais amplamente praticadas pelos Quilom-
bos, principalmente no Mato Grosso, e a Evangélica expressiva nas 
comunidades de Tefé no Amazonas.

 As atividades econômicas incluem basicamente o cultivo de 
culturas de subsistência, onde as famílias representam a mão-de-
-obra na força dos trabalhos agrícolas. O compartilhamento de 
trabalho rural entre vizinhos, amigos e parentes - prática deno-
minada “mutirão” ocorre com frequência em comunidades rurais 
mato-grossenses. Nestas atividades não se aplica custos econômicos 
entre os membros das comunidades envolvidas, porque são com-
partilhados com base na “camaradagem” (PASA et al., 2004; PASA 
et al., 2019, PASA, 2020).

 A subsistência das famílias é obtida em unidade de paisagem 
agrícola, através de cultivos como Manihot esculenta, Zea mays, 
Musa sp., Carica papaya, Saccharum sp., Ipomoea batatas, Citrus sp., 
Cucurbita sp., Punica sp., entre outros. Estas unidades de paisagem 
estão circunscritas em espaços próximo às matas ripárias e também 
dos quintais das residências, principalmente nas comunidades da 
zona rural.

 As plantas utilizadas como remédio em atividades terapêuti-
cas da medicina popular são obtidas a partir de uma variedade de 
ambientes: (a) áreas naturais - florestas com espécies nativas e para 
uso coletivo; (b) áreas antrópicas - áreas com ampla intervenção 
humana caracterizada principalmente por espécies cultivadas/
domesticadas, como quintais localizados próximos a residências; (c) 
áreas de vegetação em regeneração - capoeiras em vários estágios 
de sucessão com a presença de espécies exóticas e espécies nativas; 
e (d) áreas de domínio familiar - chamadas «roças», onde plantios 
caseiros são cultivadas para agricultura de pequena escala. Seja 
qual for o caso, esses espaços estão localizados perto de casas, a 
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fim de facilitar a aquisição de alimentos e medicamentos, que são 
preparados principalmente por mulheres. Jardins e quintais são 
locais de recursos cruciais para as populações rurais e urbanas e 
representam um espaço para o cultivo de espécies nativas.

Dados Etnobotânicos

No total foram mencionados 550 espécimes distribuídas em 
103 famílias botânicas para diferentes categorias de usos. Destas, 
como plantas medicinais foram registradas 475 espécies, nativas 
e exóticas. As famílias mais representativas foram Asteraceae, 
Lamiaceae, Fabaceae, seguido de Solanaceae, Rutaceae e Rubiceae.

Em geral, as plantas utilizadas nas comunidades apresentam 
usos múltiplos. O registro do número de citações para uso medici-
nal foi de 4.210, sendo a maioria usadas para tratamento simples 
como a malina, a febre, resfriado, dor de cabeça, colesterol alto, 
quebraduras, diabetes, arca caída, tristeza, depressão e mau-olha-
do, entre outros. As plantas utilizadas na medicina tradicional têm 
uma grande variedade de usos para os tratamentos de saúde, e o 
número de citações varia conforme o número de entrevistados e/
ou o tamanho da comunidade e a experiência ao longo da vida. Nas 
comunidades rurais, devido à diversidade vegetal ainda presente, 
cada entrevistado citou, em média doze (12) plantas de usos medici-
nais, seguido pela comunidade de saber local com seis (06) plantas 
de usos medicinas. Consequentemente, a diversidade é afetada 
devido às modificações urbanas sobre o bioma local, ou mesmo o 
processo de urbanização, que acarreta modificações profundas e 
permanentes na paisagem, afetando o estoque vegetal. Neste caso, 
frequentemente a matriz vegetal nativa é eliminada ou seriamente 
alterada e se criam mosaicos de espaços manejados, intercalados 
ou não, com faixas ou lotes de vegetação espontânea. As comuni-
dades de saber local tendem não serem mais “tradicionais” e sim 
mais jovens e com processo de aculturação mais presente, devido 
à entrada de pessoas de outras regiões e passando por processos de 
transformação na dinâmica cultural e ecológica (AMOROZO, 2013). 
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As características gerais do conhecimento etnobotânico en-
contradas no presente estudo são semelhantes aqueles relatados 
por Voeks (2007) e Conde et al. (2017), quanto à predominância de 
idosos entre os especialistas entrevistados em plantas medicinais 
nos quintais das residências. A importância do conhecimento man-
tido pelas mulheres sobre plantas medicinais nas comunidades 
mato-grossenses reflete a distribuição social do trabalho dessas 
comunidades, como foi também observado por VOEKS (2007). Esse 
conhecimento da natureza, entre as mulheres, geralmente está 
relacionado às paisagens antropogênicas, como jardins e quintais. 
Para Amorozo (2013) estes espaços estão localizados perto das ca-
sas, esses espaços são acessíveis e abrigam as plantas que exigem 
atividades de manejo mais intensivo, como plantar, aguar, varrer 
e limpar, que ocorrem frequentemente. Segundo Pasa et al. (2017) 
em recentes estudos descobriram que homens que trabalham em 
florestas e habitats menos manejados têm mais conhecimento sobre 
espécies florestais, enquanto as mulheres são mais proficientes em 
ervas medicinais. Estudos de Voeks (2007) destacam que mulheres 
e homens possuem conhecimentos diferentes de suas floras locais, 
o que é especialmente pronunciado para floras de cura tropical.

A predominância da religião católica reflete as características 
históricas de ocupação nos estados da Amazônia Brasileira aqui es-
tudados. Também com expressividade para práticas religiosas, com 
ascendência para a África ou para as tradições de cura derivadas 
do africano. Além do que, existe uma convergência histórica entre 
a África Ocidental e sistemas de crenças católicas nas religiões sin-
créticas, mesmo antes da travessia do Atlântico. Esta convergência 
se intensificou entre os escravos no Brasil e tornou-se parte das 
primeiras sociedades quilombolas, especialmente no Mato Grosso 
(Santos, 2013). A maioria das comunidades estudadas exercem prá-
ticas religiosas com tradições africanas, e o repertório vegetal para 
as atividades de cura e de bençãos envolvem o uso de folhas, caules 
e flores de espécies como Rosmarinus officinalis e Ruta graveolens, 
principalmente, que são usados em rituais de proteção pessoal para 
tratar os males do corpo e da alma. Estas plantas têm poder contra 
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o “mau-olhado” e são usados em banhos para e limpeza espiritual. 
O uso extensivo de tais plantas por comunidades mato-grossenses 
tradicionais e/ou de quilombos, provavelmente está relacionado 
ao seu patrimônio cultural (ÁVILA et al. 2015; DE DAVID & PASA, 
2016; FONSECA & BALICK, 2018). Portanto, as plantas medicinais 
em rituais religiosos servem como um recurso para afirmação 
cultural em face do sistema médico dominante e, portanto, sua 
manutenção ajuda a fortalecer os meios tradicionais de subsistência 
e a conservar os ecossistemas locais (ZANK & HANAZAKI, 2017).
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Medicina tradicional no Cerrado  
e Pantanal mato-grossenses

As comunidades estão localizadas em diferentes biomas mato-
-grossenses e interagem com uma variedade de plantas ao praticar a 
medicina tradicional. O consenso de uso das espécies nas diferentes 
comunidades pode representar um legado afrodescendente, em 
comunidades de quilombos ou tradicionais, unindo-as através de 
um preconceito ao longo do tempo e do espaço. Contudo, espécies 
compartilhadas também podem ser influenciadas por fatores his-
tóricos relacionados à expansão portuguesa, o que contribuiu para 
a homogeneização das floras usadas entre diferentes continentes 
(Crosby 1993). Estudos realizados em comunidades tradicionais 
brasileiras e comunidades africanas destacam que as semelhan-
ças de usos das plantas nos diferentes continentes podem ter sido 
influenciadas por localização geográfica, porque ambos estão em 
regiões tropicais e, portanto, compartilham um ambiente tropical: 
Neotropical para Mato Grosso e Rondônia e Afro-tropical para a 
Guiné-Bissau e Moçambique. Em outras palavras, existem ecos-
sistemas semelhantes em continentes com diferentes histórias 
biogeográficas, que favorece um conjunto semelhante de plantas 
introduzidas (PASA et al., 2019; COSTA et al., 2017).

As plantas usadas em rituais religiosos revelam sua importância 
como protetoras da saúde espiritual, em rituais religiosos através de 
bênçãos e orações, individual ou coletivamente, para tratar “mau 
olhado”, tristeza, fraqueza, inveja e arca caída. Estudo em comu-
nidade urbana (De David & Pasa, 2017), destacam que as práticas 
de benzeções são adquiridas com familiares, em muitos casos na 
infância e reconhecem que benzer é um dom herdado naturalmen-
te e que estas atividades estão interligadas com ritos e práticas, 
principalmente da Igreja Católica. As espécies de uso comum são 
Zingiber officialis, Ruta graveolens, Petiveria alliacea, Rosmarinus 
officinalis, Aloe vera, Mentha x villosa, Sanseviera trifasciata,  
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Vernonia ferruginea, Justicia pectoralis, Echinodorus macrophyllus, 
Alternanthera brasiliana, Allium fistulosum, Dieffenbachia amena, 
Porophyllum ruderale, Lactuca sativa, Matricaria chamomilla, Ma-
tricaria recutita, Mikania glomerata, Artemisia absinto e Vernonia 
polianthes. 

Ao se tratar do campo religioso os territórios da Amazônia 
brasileira, aqui estudados tiveram como referência o catolicismo, 
materialmente visível na edificação das igrejas e capelas, que rece-
beram nomes de santos ou entidades católicas, como Vila Bela da 
Santíssima Trindade e Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá, 
no Mato Grosso. O campo religioso era constituído por brancos, 
reinóis, indígenas, africanos e seus descendentes escravizados ou 
libertos. As irmandades de brancos podiam ser de portugueses 
ou de brasileiros e as de pretos se subdividiam nas de crioulos 
e africanos ou se fracionar também de acordo com as etnias de 
origem, havendo as de angolanos, benguelas, jejes, nagôs (FUR-
TADO, 2001). Além do catolicismo, várias comunidades exercem o 
ritual candomblé, como forma de religião. Assim, o amplo corpus 
etnobotânico desenvolvido na África ao longo de milênios também 
inclui plantas usadas como estimulantes para rituais e magia. Neste 
caso, nas comunidades locais os afro-brasileiros contemporâneos, 
por exemplo, reconhecem que elementos de sua etnoflora local 
também habitam sua terra natal ancestral da África Ocidental, 
principalmente os quilombos. Plantas utilizadas no candomblé 
(prática religiosa relacionada à ascendência africana), represen-
tam o continente africano como legado da cultura afro-brasileira 
(VOEKS, 1997); PFEIFFER & VOEKS (2008). Um inventário litúrgico 
de plantas usadas por praticantes de candomblé no Brasil e pela 
diáspora que vive na cidade de Nova York (Fonseca & Balick, 2018), 
revela consenso com o presente estudo. Espécies como Abelmoschus 
esculentus, Artemisia sp., Allium sp., Aloe vera, Annona acutiflora, 
Artemisia absinthium, Capsicum sp., Chenopodium ambrosioides, 
Cinnamomum sp., Citrus x aurantium, Dieffenbachia amoena,  
Eugenia sp., Gossypium hirsutum, Jatropha gossypiifolia, também 
são presentes nas comunidades aqui estudadas.
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 As plantas herbáceas são predominantes entre espécies medici-
nais presentes em quintais mato-grossenses. A parte da planta mais 
utilizada é a folha (92%), seguido pela casca, flor, fruto e sementes. 
As formas de preparação incluem primeiramente o chá, seguido 
de infusão, decocção, maceração e uso tópico (compressa). As es-
pécies utilizadas na medicina tradicional foram classificadas de 
acordo com a OMS (2014). A maioria das citações de usos foi para 
a circulação (159 spp.), seguido pelo sistema digestivo (107 spp.), 
sistema geniturinário (85 spp.), sistema respiratório sistema (46 
spp); endócrino, nutricional e metabólico (37 spp. cada); sistema 
nervoso (16 spp.); e proteção pessoal ou religiosa-mágica (25 spp.).

 Em geral, os tratamentos de saúde mais frequentemente men-
cionados são: anemia, osteoporose, diurese, colesterol alto, tumores, 
pedras nos rins, úlceras, câncer, dengue, malária, inflamações em 
geral, dor de estômago, hipertensão, purificação do sangue, bron-
quite, vermes, hemorroida, doenças sexualmente transmissíveis, 
pós-parto, problemas do coração, laxante, afrodisíaco, reumatismo, 
doenças abortivas, mal-estar, doenças corporais, fígado, tosse, vômi-
to, nervosismo, lavagem genital, circulação, eczema, sangramento em 
geral, queimaduras e dor óssea, constipação, feridas. Outras proprie-
dades curativas mencionados para as plantas medicinais incluíam 
afronta, recondicionamento de força física, mau humor, fraqueza, 
depressão, tristeza, olho-gordo, proteção pessoal e olho-do-mal. Os 
estudos revelam alta incidência do uso de plantas medicinais para 
tratamentos de anemia falciforme e diabetes mellitus, que são par-
ticularmente importantes doenças de origem étnica em populações 
afrodescendentes (Brasil, 2001; Pasa et al. 2015; Zank et al., 2016). Na 
comunidade quilombola de Boqueirão, no Alto Guaporé, em Mato 
Grosso, o fruto do açaí (Euterpe sp.) é usado como medicamento na 
forma de suco e vinho para o tratamento de anemias, enquanto a 
folha é preparada como chá (Leite & Silva, 2014).

 Asteraceae é uma das maiores famílias de angiospermas e é 
amplamente distribuída em todo o mundo. Está muito bem represen-
tada no Brasil, principalmente em ambientes abertos, como cerrado 
(HATTORI & NAKAJIMA, 2008; SOUZA et al., 2018). Lamiaceae está 
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presente em todos os biomas brasileiros (LEWIS et al., 2005; SOUZA 
et al., 2018). Ambas famílias botânicas possuem potencial medicinais 
extraordinários e na gastronomia também, pois são amplamente 
utilizados por comunidades tradicionais rurais ou urbanas devido à 
trajetória cultural de ocupação entre o Velho e o Novo Mundo (PASA 
et al. 2019). Segundo Guarim Neto et al. (2010) e estado de Mato 
Grosso abriga expressivo conjunto de povos indígenas e populações 
tradicionais, que incluem ribeirinhos, quilombolas, pantaneiros, 
entre outros e o resgate dos conhecimentos tradicionais etnobotâ-
nicos em comunidades humanas e demais habitantes autóctones de 
áreas geográficas distintas é uma das três linhas apresentadas pelo 
autor como base para o conhecimento da biodiversidade. Muitas 
regiões mato-grossenses foram fundamentalmente ocupadas e 
povoadas sob a influência do Velho Mundo. O fluxo de plantas da 
África tropical para as Américas ocorreu ao longo de muitos anos, 
intencionalmente ou não. Como parte dessa trajetória botânica foi 
introduzida uma flora domesticada de regiões distantes (VOEKS, 
2017). Segundo Crosby (1993) chamou este processo de “intercâmbio 
colombiano”, porque contribuiu para homogeneização botânica do 
mundo. Também favoreceu o reajuste e transculturação através da 
difusão de alimentos e plantas mágico-religiosas entre os descenden-
tes do Novo Mundo, que poderia assim, reivindicar um certo grau 
de soberania contra a hegemonia europeia e americana (VOEKS & 
RAHSFORD, 2013). Espécies como Anacardium occidentale, Musa 
parasidiaca, Jatropha gossypiifolia, Senna occidentalis, Gossypium 
hirsutum, Citrus sinensis e Zingiber officiallis são encontradas nos 
repertórios de comunidades mato-grossenses, evidenciando uma 
mistura de plantas de diferentes origens étnicas.

 Para a família Asteraceae no cerrado ocorrem cerca de 120 
gêneros e 835 espécies, ervas, subarbustos, arbustos, menos fre-
quentemente árvores ou lianas, látex as vezes presentes. Entre as 
árvores de Asteraceae do cerrado, merece destaque Eremanthus, 
conhecidas popularmente como candeia, uma vez que mais da 
metade das espécies nativas deste gênero, ocorrem neste tipo de 
vegetação (SOUZA et al., 2018). Espécies medicinais nos cerrados são 
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inúmeras, com destaque para o guaco (Mikania spp.) e a carqueja 
(Baccharis spp.) (Tabela 1). 

 As espécies da família Asteraceae apresentram similaridade 
de usos medicinais nas trinta e duas comunidades estudadas com 
coeficiente de similaridade por presença (P) de 0,85, que revela o 
consenso de uso por aglomeração expressivo nas presentes comu-
nidades que praticam a medicina popular.

 Tabela 1. Espécies da família Asteraceae na medicina tradicional da Amazônia 
Brasileira.

Legenda: Comunidades do Cerrado e do Pantanal (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R).
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Sobre o consenso de usos das plantas na medicina tradicional 
nas comunidades aqui estudadas, o coeficiente de aglomeração 
é igual ou superior a 0,85, sendo considerado alto, uma vez que 
o coeficiente varia de 0 a 1. O coeficiente de aglomeração para 
Asteraceae foi de 0,85, com nove espécies com usos semelhantes 
e expressivo consenso de usos como Porophyllum ruderale, Matri-
caria recutita, Mikania glomerata, Artemisia absinthium, Vernonia 
ferruginea e Vernonia polianthes, que estão alocadas no primeiro 
grupo e presentes em todas nas comunidades tradicionais mato-
-grossenses. As espécies Lactuca sativa e Cynara sp. estão presen-
tes em algumas comunidades rurais e urbanas, representando o 
segundo grupo (Figura 1).

Figura 1. Cluster de aglomeração da família Asteraceae
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Lamiaceae é uma das principais famílias do cerrado, com es-
pécies geralmente subarbustiva ou arbustiva. Embora tenha sido 
desmembrada em diversos outros gêneros, Hyptis permanece sen-
do o mais comum, embora outros, como Salvia, Eriope e Hypenia 
também possam ser encontrados com certa frequência. No cerrado 
ocorrem cerca de 30 gêneros e 240 espécies. Não foi incluído o 
gênero Cornutia, por ter sido considerado de ocorrência duvidosa 
no cerrado. Ervas a arbustos, menos frequentemente árvores, 
comumente aromáticos (SOUZA et al., 2018). 

 Muitas espécies da família Lamiaceae são largamente usadas 
devido às características aromáticas, e por isso denominadas re-
gionalmente de “especiarias”. São usadas na forma de temperos 
e sabores na gastronomia mato-grossense, como a manjerona 
(Origanum majorana L.), hortelã-pimenta (Plectranthus amboinicus 
(Lour.) Spreng), alecrim (Rosmarinus officinalis L.), manjericão 
(Ocimum basilicum L.), erva-canudo (Hyptis suaveolens (L.) Poit.), 
erva-cidreira (Melissa officinalis), poejo (Mentha pulegium), boldo 
(Plectranthus barbatus), hortelã (Mentha villosa) entre outras. A es-
pécie Ocimum canum é uma planta odorífica e medicinal, originária 
das regiões tropicais e subtropicais do Velho Mundo, cuja as flores 
se apresentam nas cores branca ou lavanda. Originária da Ásia e 
África, naturalizou-se pela América tropical, onde é encontrada 
vegetando espontaneamente, e muito apreciada na gastronomia 
mato-grossense (Tabela 2).
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Tabela 2. Espécies da família Lamiaceae na medicina tradicional da Amazônia 
Brasileira.

 Legenda: Comunidades do Cerrado e do Pantanal (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R). 

A distribuição aglomerativa de Lamiaceae agrupou as espécies 
Rosmarinus officinalis, Plectranthus barbatus, Melissa officinalis, 
Mentha pulegium e Leonotis nepetifolia, que estão presentes em 
todas as comunidades rurais mato-grossenses. Composto por um 
segundo grupo, Mentha x villosa e Ocimum canum estão presentes 
nas comunidades rurais e urbanas (Figura 2). 

Segundo Voeks & Greene (2018) “a era colonial testemunhou 
uma busca febril por plantas medicinais exóticas pelos cientistas 
europeus”. E consideraram os povos indígenas e diaspóricos como 
“armazéns do conhecimento das plantas”. A conquista e colonização 
das Américas (em especial Mato Grosso) também anunciaram inad-
vertidamente e intencionalmente trocas biológicas de proporções  
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sem precedentes, que acelerou o ritmo dos processos biogeográficos 
de troca entre o Velho e o Novo Mundo. De acordo com Parsons 
(1970), “a introdução de gramíneas africanas na Américas (...) 
representou uma das mais significativas invasões ecológicas na 
história da Terra”. Comunidades tradicionais mato-grossenses da 
era pré-colombiana confiavam em alimentos básicos que consis-
tiam em milho, mandioca, abóbora, feijão, amendoim e batata doce. 
As bases alimentares ameríndias foram ampliadas e misturadas 
com plantas trazidas do Velho Mundo, como trigo, arroz branco, 
legumes e bananas, para citar alguns, que foram naturalizados e 
incorporados à dieta da população local, que ao manipular recursos 
ambientais para sobrevivência e resistência, os africanos recorre-
ram à criação de diversas tradições etnobotânicas, que sustentavam 
as culturas negras rurais das Américas (PASA et al; 2019). Segundo 
Voeks (2017), o conhecimento africano aplicada à paisagem neo-
tropical “proporcionou a readaptação ambiental no Novo Mundo, 
novas relações com a natureza selvagem e domesticada e a troca 
genética de plantas entre continentes”.

Figura 2. Distribuição aglomerativa das espécies da família Lamiaceae.

25 



Fabaceae é a maior família em número de espécies da flora bra-
sileira, presente em todos os tipos de vegetação. No cerrado não é 
diferente, e esta é também a família com maior diversidade, incluin-
do desde pequenas ervas até árvores muito grandes dos cerradões 
(Souza et al. 2018). Algumas espécies merecem destaque, tanto pela 
presença dominante na paisagem, quanto pela sua ampla distribui-
ção. Plantas medicinais também são inúmeras entre as leguminosas 
(Tabela 3). A oleorresina produzida pela Copaiba langsdorfii e ou-
tras espécies do gênero, conhecida como “óleo-de-copaíba” ampla 
aplicação na medicina popular. Estudos de Mamede & Pasa (2019) 
ressaltam o uso medicinal da copaíba. O jatobá-do-cerrado Hyme-
naea stigonocarpa é uma árvore tortuosa, bastante típica do cerrado, 
apresentado frutos com casca dura e sementes envoltas em polpa 
comestível, bastante usado na medicina tradicional mato-grossense.

Tabela 3. Espécies da família Fabaceae na medicina tradicional da Amazônia Brasileira.

 
Legenda: Comunidades mato-grossenses (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R).
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Para Fabaceae a similaridade por presença (P) foi expressiva 
para Dimorphandra mollis, Senna occidentalis, Inga speciosa, Ta-
marindus indica, Pterodon polygaliflorus, Enterolobium contortisi-
liquum, Copaiba langsdorfii, e Acosmium subelegans, no primeiro 
extrato de aglomeração, seguido das demais para a segunda e 
terceira estratificação por consenso de usos como medicinas nas 
comunidades.

A diversidade de plantas medicinais encontradas nos quintais 
mato-grossenses reflete a riqueza florística dos biomas locais e está 
diretamente relacionada à disponibilidade de habitats naturais e ao 
intercâmbio de germoplasma, que ocorrem desde o início do pro-
cesso diaspórico. Para Pasa (2011) várias plantas introduzidas são 
cultivadas em espaços antropicamente modificados, como quintais 
e jardins. Segundo Voeks (2017) descreve jardins e quintais como es-
paços artificiais que podem ser considerados paisagens culturais ou 
domesticadas. Em comunidades tradicionais de quilombos ou não, 
esses espaços geralmente possuem uma mistura de ambas espécies  
nativas e exóticas (GUARIM NETO et al., 2010, ÁVILA et al. 2015).

O expressivo consenso de uso das plantas na medicina tradi-
cional nas comunidades em ambientes do Cerrado e do Pantanal 
reforçam a diversidade representada pelas famílias Asteraceae 
com o maior número de espécies, seguido por Lamiaceae e Faba-
ceae. Para Conde et al. (2017), a diversidade botânica expressa o 
conhecimento tradicional e pode ser devido ao fato de que o legado 
etnobotânico de quilombo e/ou tradicionais inclui uma combinação 
de conhecimentos das plantas por africanos, ameríndios e euro-
peus. Neste estudo, o legado etnobotânico se dá pela combinação 
de povos africanos, indígenas do Brasil e europeus.

A Tabela 4 apresenta 550 plantas usadas nas comunidades ma-
to-grossenses nos biomas cerrado e pantanal. Deste total, foram re-
gistradas 475 espécies usadas de diferentes formas e dosagens para 
diferentes finalidades de cura na medicina tradicional. Segundo a 
OMS (2007), Saúde é o bem-estar físico, mental e espiritual. Desta 
forma, muitas plantas da Tabela 4 estão alocadas na etnocategoria 
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ornamental como Anthurium andraeanum (antúrio), Cordyline ter-
minals (dracena-vermelha), Zantedeschia aethiopica (copo-de-leite), 
Impatiens walleriana (beijo), Begonia elatior (begônia), Licania to-
mentosa (oiti), Rhododendron simsii (azaléia), Mimosa adenocarpa 
(dorme-dorme), Delonix regia (flamboyam), entre outras. Muitos 
informantes referem... “as plantas ornamentais emanam energia 
positiva para a alma e para o corpo e provocam um benefício na saú-
de e no bem-estar da gente...”, sob o olhar etnobotânico é possível 
considerar as plantas ornamentais também como medicinais, se 
confluirmos com a definição de Saúde pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Estudo de Ferreira et al. (2016) destacam que 
plantas mencionadas pela população como ornamentais e místicas, 
além do paisagismo nos quintais, auxiliam na proteção pessoal, 
pois segundo os depoentes, são plantas que servem para livrar de 
energias negativas, quebrantos, mau-olhado, inveja e dores físicas, 
incluindo os animais que sofrem de males espirituais, onde é feito 
uma reza por um dos benzedeiros da comunidade para que o ani-
mal ou humano reestabeleça a saúde, e incluem-se 17 espécies nesta 
categoria, dentre elas: Sansevieria trifasciata, (Espada-de-São-Jorge), 
Petiveria alliacea (Guiné), Ruta graveolens (Arruda), Dieffenbachia 
picta (Comigo-ninguém-pode), Polygonum cf. punctatum (Erva-de-
-bicho), Capsicum (Pimenta), entre outras espécies descritas em es-
tudos de OLIVEIRA & PASA (2012), DUARTE & PASA (2015), DE DAVI 
& PASA (2016), GONÇALVES & PASA (2016), COSTA & PASA (2017), 
FIEBIG & PASA (2018), MAMEDE & PASA (2019), DALLA VECHIA & 
PASA (2019), DO SANTOS & PASA (2020), ESPÍRITO SANTO & PASA 
(2020), DA VILA-PEREIRA & PASA (2020), MIRANDA & PASA (2020).
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Tabela 4. Plantas usadas na medicina tradicional mato-grossense.  
Amazônia Brasileira
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Legenda: Comunidades mato-grossenses (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R) 
Vouchers Mato Grosso/HCUFMT 41495-41972 e 42441- 42608.
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Medicina tradicional nas florestas 
da Amazônia Ocidental

A Amazônia Sul-Americana, que integra parte do território dos 
países limítrofes da Amazônia brasileira é conceituada como “PAN- 
AMAZÔNIA” devido a sua extensão multinacional e significância 
geopolítica e econômica. Ela apresenta relevante potencial geopo-
lítico e econômico, pois 68% da bacia amazônica e das florestas 
tropicais se encontram no território brasileiro, 5 milhões de km², 
com 22% da reserva florestal do planeta, com 20% da água doce 
disponível na terra e 45% do potencial hidrelétrico brasileiro (OSI-
RIS e ALFREDO, 2015)(Figura 3). Os territórios constituem grande 
parte da Amazônia Ocidental. Grupos locais incluem povos indí-
genas, não indígenas de longa data e residentes mais recentes de 
assentamentos rurais e pequenos produtores. Todos esses grupos 
dependem, em diferentes graus, das florestas para atender às suas 
necessidades diárias de subsistência e extrair produtos, nas formas 
de alimento ou remédio (PACHECO et al, 2016).

 Figura 3. Limite da Amazônia Sul-Americana.

Fonte: Adaptado WWF Ecoregions Profile. 2019.
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O conceito de Amazônia Legal foi instituído pelo Governo 
Federal em 1953, por meio da Lei nº 1.806, de 06 de janeiro. Atual-
mente, a Amazônia Legal é uma região que envolve nove estados 
brasileiros e sua área de abrangência corresponde à totalidade dos 
estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
Roraima, Tocantins, e parte do estado de Maranhão (COUTINHO 
et al., 2013). Com uma superfície de aproximadamente 3.800.000 
km², distribuídos por 775 municípios e, envolve uma população de 
20,3 milhões (IBGE, 2019). 

A ocupação da Amazônia iniciou no século XVII pelos portu-
gueses, no entanto foi a economia da borracha que consolidou os 
padrões de ocupação nessa região (TAVARES, 2011). Segundo Gon-
çalves (2001), ocorreram dois padrões de organização do espaço 
amazônico. Primeiramente, o “Padrão Rio”, onde o desenvolvi-
mento se concentrou as margens dos rios, e o “Padrão Rodovia”, 
em que a população se acomodou ao longo das rodovias, devido 
às atividades de cunho econômico como a pecuária, agricultura 
e atividade mineradora. A partir 1970 o Governo Federal iniciou 
uma série de medidas a fim de fomentar a ocupação e promover 
o desenvolvimento da região norte do país, juntamente com ações 
de pequenos e médios produtores e investidores do sul do país, que 
migraram para os estados de Rondônia e Mato Grosso. Das ações 
tomadas, foram construídas redes rodoviárias, como as rodovias 
Cuiabá-Santarém e a Transamazônica, a fim de estimular os fluxos 
migratórios, além de promover a ocupação de terras devolutas para 
projetos agropecuários (ALVES, 2002, MARGULIS, 2003).

O estado de Rondônia localiza-se na Amazônia Ocidental e 
apresenta características tanto do cerrado (sul do estado), quanto 
da floresta tropical (centro e norte do estado). Com 238.512,8 km², 
Rondônia registrou algumas particularidades em seu processo de 
ocupação (SANTOS, 2001).

As florestas são um recurso global e questões importantes relacio-
nadas ao seu uso e a manutenção não pode ser efetivamente tratada de 
maneira insular. A participação global é obrigatória, se esses recursos 
forem sustentados e utilizados de forma equitativa (SZARO et al. 2000).
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 Devido à complexidade da silvicultura e às funções associadas 
às florestas, quando combinadas com a dinâmica humana, eles po-
dem ter sucesso no processo de conservação de florestas. Segundo 
Szaro et al. (2000) essa abordagem deve garantir que esses recursos 
continuem a existir em algum momento em níveis aceitáveis   para o 
benefício das gerações atuais e futuras. Isso geralmente é chamado 
de ‘manejo florestal sustentável’. É bastante complexo, pois busca 
valorizar a floresta como um todo, tratando todas as suas funções 
como igualmente importantes.

 Além de sua reconhecida riqueza natural a Amazônia abriga 
expressivo conjunto de povos indígenas e populações tradicionais 
que aprenderam, ao longo do tempo, como conviver com am-
bientes diversificados (AMOROZO, 2004). Esses grupos de índios, 
caboclos, ribeirinhos, seringueiros, quilombolas, pescadores, 
pequenos produtores rurais e extrativistas são detentores de um 
vasto conhecimento sobre os recursos naturais e o ambiente em 
que vivem e convivem. Nesse sentido, a temática apresentada 
mostra-se de extrema importância, pois o estudo nessa região 
consiste no levantamento etnofarmacológico das plantas medici-
nais utilizadas na comunidade rural da Linha 58 em Mirante da 
Serra – Rondônia, e avaliar a atividade antioxidante e o potencial 
citotóxico in vitro, das espécies que obtiveram destaque quanto 
ao consenso de usos entre a população local. O estudo ocorreu 
na comunidade tradicional rural conhecida popularmente como 
Linha 58, localizada no município de Mirante da Serra, estado de 
Rondônia, circunscrita pelas coordenadas geográficas de latitude 11 
01’47’’ sul de 62 40’30’’ oeste (Figura 4). Segundo a classificação de 
Köppen, a região possui o clima (Aw), predominantemente, tropical 
e úmido, apresentando duas estações distintas e bem definidas. A 
temperatura média anual é de 24 e 26ºC, com mínimas de 18º C e 
máximas de 33º C, com precipitação pluviométrica anual de 1.400 
a 2.500 mm. De acordo com o Boletim Climatológico de Rondônia 
(2010), o período seco corresponde aos meses de maio a setembro. 
O período chuvoso ocorre de outubro a abril e, o período mais seco 
em junho, julho e agosto.

61 



Figura 4. Localização geográfica da área de estudo. Rondônia. Brasil

Fonte: Base de dados Forest Gis. Software Arcgis. V. 10.5. Da Vila-Pereira. 2020.

O Estado de Rondônia está localizado na parte oeste da região 
Norte do Brasil, com uma extensão de 238.512 km2, em área abran-
gida pela Amazônia Ocidental. O Estado limita-se ao norte e nor-
deste com o Amazonas, a leste e sudeste com o Mato Grosso, a oeste 
com a Bolívia e a noroeste com o Acre. Apresenta uma população 
estimada em 1.379.789 habitantes com densidade demográfica de 
5,8 habitantes/km2.. O nome do Estado é em homenagem a Cândido 
Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon, militar e sertanis-
ta, que implantou linhas telegráficas, realizou o mapeamento de 
terrenos e principalmente estabeleceu relações cordiais com os 
índios, ajudaram a ocupar a região do atual estado de Rondônia. 
(CENSO, 2000).

O povoamento da região onde se formou o município de Mirante 
da Serra teve início no final do século XIX, no Primeiro Ciclo da 
Borracha. Na época, o único meio de transporte dos habitantes era 
o fluvial, embarcações transportando seringalistas, seringueiros 
e mercadorias subiam o rio Machado e/ou Ji-Paraná com destino 
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aos diversos seringais ou a colocação de seringueiros isolados na 
floresta e desciam carregados com látex. Os seringueiros da região 
de Mirante da Serra transportavam o látex pelo rio Urupá até a 
foz, no rio Machado. O Munícipio de Mirante da Serra foi certifi-
cado em 13 de fevereiro de 1992, pela Lei nº369. A instalação do 
município ocorreu no dia 1º de janeiro de 1993, seu nome é uma 
homenagem à Serra do Mirante, acidente do relevo do seu território 
(LANGSDORFF, 1997). 

Comunidade Linha 58 

A população dessa comunidade reside há mais de duas décadas 
no local. A idade dos moradores variou entre 20 e 80 anos, sendo a 
maioria mulheres envolvidas com atividades do lar. Os mais antigos 
apresentam maior conhecimento e manejo com plantas medici-
nais, e que aprenderam com seus ancestrais. De acordo com Pasa 
(2017), a constância no uso de produtos naturais por pessoas mais 
idosas, justifica-se pela experiência e o acúmulo do conhecimento 
sobre plantas medicinais na forma de transmissão oral e gestual. 
Tal informação para Da Vila-Pereira (2020) é de suma importância, 
e contribui efetivamente como subsídio do potencial medicinal da 
flora local, bem como, serve para auxiliar na discussão do uso e 
manutenção da biodiversidade. 

 Ao recorrem aos recursos vegetais da região para tratarem da saú-
de, referem os seguintes problemas corporais, tanto para tratamen-
tos preventivos como curativos: gripe e resfriados, diabetes, pressão 
alta, dores no corpo, malária, machucados, problemas no estôma-
go. As doenças mais simples são tratadas na própria comunidade 
utilizando plantas consideradas medicinais encontradas na região 
através de seus conhecimentos tradicionais que incorporado às 
influências culturais servem para o tratamento de enfermidades. 
A Tabela 5 apresenta as 121 espécies, pertencentes a 56 famílias 
botânicas, usadas na medicina tradicional local. As famílias com  
maior representatividade são Fabaceae, Lamiaceae e Asteraceae.

63 



Tabela 5. Medicina tradicional na comunidade Linha 58 em Rondônia.  
Amazônia Ocidental

Família/Nome Científico Nome vernacular Origem Hábito

ACANTHACEAE

Justicia pectoralis Jacq. Anador E H

ADOXACEAE

Sambucus australis Cham. & Schltdl. Sabugueiro N A

ALISMATACEAE

Echinodorus macrophyllus (Kuntze.) Micheli Chapéu-de-couro N H

AMARYLLIDACEAE

Allium sativum L. Alho E H

AMARANTHACEAE

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze Terramicina N H

Celosia argentea L. Crista-de-galo N H

Eucharis grandiflora L. Lírio-do-Amazonas N H

Chenopodium ambrosioides L. Erva-de-santa-
maria N H

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen Dipirona N S

ANACARDIACEAE

Myracrodruon urundeuva (Allemão) Engl. Aroeira N A

Anacardium occidentale L. Caju N A

Spondias purpurea L. Seriguela E A

ANNONACEAE

Annona crassiflora Mart. Graviola E A

Annona squamosa L. Ata E A

APIACEAE

Pimpinella anisum L. Erva-doce E H

APOCYNACEAE

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. Chapéu-de-
napoleão E A

Nerium oleander L. Espirradeira, 
oleandro E A

ARACEAE

Dieffenbachia picta Schott Comigo-ninguém-
pode E H

ARECACEAE 

Orbignya phalerata Mart. Babaçu N A
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Euterpe oleraceae Mart. Açaí N A

ASTERACEAE

Chamomilla recutita (L.) Rauschert. Camomila E S

 Vernonia scabra Pers Assa-peixe N H

Calendula officinalis L. Calêndula E H

Baccharis trimera (Less.) DC. Carqueja N S

Bidens pilosa L. Picão E H

 Artemisia absinthium L. Losna E H

Arnica chamissonis Less. Arnica E H

Tanacetum vulgare L. Catinga-de-mulata E H

BIGNONIACEAE

Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verl. Crajiru/Pariri N S

Adenocalymma bracteolatum DC. Cipó-carambola N S

Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo Ipê - roxo N A

Tabebuia caraiba (Mart.) Bureau Paratudo N A

BIXACEAE

Cochlospermum regium (Schrank) Pilg. Algodãozinho N S

Bixa orellana L. Urucum N A

BORAGINACEAE

Symphytum officinale L. Confrei E S

CECROPIACEAE 

Cecropia pachystachya Trecul Embaúba N A

COSTACEAE

Costus spicatus (Jacq.) Sw. Caninha-do-brejo N H

COMMELINACEAE 

Tradescantia elongata G. Mey Trapoeiraba E H

COMBRETACEAE

Terminalia catappa L. Sete-copas E A

CRASSULACEAE

Bryophyllum calycinum L Folha-da-fortuna E H

Kalanchoë brasiliensis Camb. Saião

CUCURBITACEAE

Momordica charantia L. Melão-de-São-
Caetano E T

Luffa operculata Cogn. Buxa-paulista N H
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CYPERACEAE

Cyperus rotundus L. Tiririca N H

EQUISETACEAE

Equisetum hyemale L. Cavalinha E H

EUPHORBIACEAE

Croton urucurana Baill. Sangra-d’água N A

 Ricinus communis L. Mamona E A

Jatropha gossypiifolia L. Pinhão-roxo N S

Jatropha multifida L. Balsamo, Planta-
coral N S

FABACEAE

Bauhinia ungulata L. Pata-de-vaca E A

Bowdichia virgilioides Kunth. Sucupira N S

Caesalpinia ferrea Mart. Jucá N A

Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba N A

Hymenaea courbaril L. Jatobá N A

Senna occidentalis (L.) Link Fedegoso E H

Tamarindus indica L. Tamarindo E A

Platycyamus regnellii Benth. Pau-pereira N A

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão N A

Dipteryx alata Vogel Baru N A

IRIDACEAE 

Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. Ruibarbo-do-
campo N S

LAMIACEAE

Plectranthus barbatus Andrews Boldo N H

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br Cordão-de-são-
francisco E S

Melissa officinalis L. Erva-cidreira N S

Rosmarinus officinalis L. Alecrim E S

Ocimum gratissimum L. Alfavaca E S

Melissa officinalis L. Melissa E S

Mentha pulegium L. Poejo E H

Origanum majorana L. Manjerona E H

Lavandula angustifolia Mill Alfazema E A

Mentha x piperita var. citrata (Ehrh.) Briq. Hortelã-pimenta E H
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LAURACEAE

Cinnamomum zeylanicum Blume Canela E A

LECYTHIDACEAE 

Cariniana rubra Gardner ex Miers Jequitibá N A

LORANTHACEAE

Psittacanthus calyculatus (D.C.) G. Don Erva-de-passarinho N H

LYTHRACEAE/PUNICACEAE

Punica granatum L. Romã E A

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. Sete -Sangria N H

MALPIGHIACEAE

Malpighia glabra L. Acerola E S

Heteropterys aphrodisiaca O.Mach. Nó-de-cachorro N S

MYRTACEAE

Eucalyptus citriodora Hook. Eucalipto E A

Eugenia uniflora L. Pitanga N A

Psidium guajava L. Goiaba E A

Sysygium jambolanum (Lam.) DC. Azeitona preta E A

Sysygium cumini (L.)Skeels Jambu E A

Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg Jabuticaba N S

Passiflora alata Curtis Maracujá N S

PEDALIACEAE

Sesamum indicum L. Gergelim E H

PHYLLANTHACEAE 

Phyllanthus niruri L. Quebra-pedra E H

PHYTOLACCACEAE 

Petiveria alliacea L. Guiné N H

PIPERACEAE 

Piper hispidinervum C. DC. Pimenta-longa N S

PLANTAGINACEAE

 Plantago major L. Tanchagem E S

Scoparia dulcis L. Vassourinha E S

POACEAE

Cymbopogon citratus (DC.) Stapfe Capim cidreira E H

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. Bambu N A
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Coix lacryma L. Lágrima-de-Nossa-
Senhora E H

Cynodon dactylon L. Pé-de-galinha E H

POLYGONACEAE

Polygonum cf. punctatum Elliott Erva-de-bicho N S

PONTEDERIACEAE 

Eichhornia azurea (Sw.) Kunth Aguapé N H

Portulaca pilosa L. Amor-crescido E H

ROSACEAE 

Rosa alba L. Rosa-branca N S

Rubus brasiliensis Mart. Amora N A

RUBIACEAE 

Genipa americana L. Jenipapo N A

Morinda citrifolia L. Noni E A

Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC. Unha-de-gato N T

RUTACEAE

Citrus x limon (L.) Osbeck Limão N A

Ruta graveolens L. Arruda E H

Citrus sinensis (L.) Osbeck Laranja E A

Esenbeckia leiocarpa Engl. Guarantã N A

SAPINDACEAE 

Magonia pubescens St. Hil. Timbó N A

SIPARUNACEAE 

Siparuna guianensis Aubl. Negramina E A

SMILACACEAE 

Smilax japicanga Griseb. Salsaparrilha N S

SOLANACEAE

Solanum melongena L. Berinjela E H

Solanum sp.L. Urtiga E H

Solanum Cernuum Vell. Panaceia E S

TURNERACEAE

Turnera ulmifolia L. Damiana/Xanana N H

URTICACEAE

Pilea microphylla (L.) Liebm. Brilhantina E H
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VERBENACEAE

Lantana camara L. Milho-de-grilo N H

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P. 
Wilson Erva-cidreira N S

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl. Gervão N S

VIOLACEAE

Hybanthus calceolaria (L.) Schulze-Menz. Poaia E H

Viola tricolor L. Amor-perfeito E H

XANTHORRHOEACEAE/LILIACEAE

Aloe vera (L.) Burm. f. Babosa E H

ZINGIBERACEAE 

Zingiber officinale Roscoe Gengibre E H

Curcuma longa L. Açafrão E H

Alpinia speciosa (J.C. Wendl.) K. Schum. Colônia E H

Legenda: Origem: E – exótica, N – nativa; Hábito: A – arbóreo, H – herbácea,  
S – subarbusto, L – lianas.

Fonte: Da Villa & Pasa. 2020. Vouchers 44316-44323.

Neste estudo foram mencionadas 831 citações de usos de plantas 
medicinais, que englobaram quase todas as categorias nosológicas, 
contidas no CID-10 (OMS, 2008), excluindo as categorias dos capí-
tulos VI, XX, VII, XII e XV, conforme Figura 5. 
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Figura 5. Indicações de usos de acordo com a Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados – CID 10.

Legenda: I=Doenças infecciosas e parasitárias; II=Neoplasias (tumores); III=Doenças do sangue e 
dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários; IV=Doenças endócrinas, nutricionais 
e metabólicas; V=Transtornos mentais e comportamentais; VIII=Doenças do ouvido e da apófise 
mastoide; IX=Doenças do aparelho circulatório; X=Doenças do aparelho respiratório; XI=Doenças 
do aparelho digestivo; XIII=Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; XIV=Doenças 
do aparelho geniturinário; XVI=Algumas afecções originadas no período perinatal; XVIII=Sintomas, 
sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte; 
XIX=Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas.

Fonte: Da Villa-Pereira & Pasa. 2020.
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Toxicidade das plantas

Estudos etnofarmacológicos assumem expressiva relevância 
uma vez que contribuem para visualizar a interface entre as comu-
nidades e esses recursos vegetais (PASA et al., 2019). Sendo assim, 
uma escolha minuciosa baseada na observação do uso popular, 
destaca a etnofarmacologia, como sendo uma das maneiras mais 
utilizadas obter informações de como a planta é utilizada dentro 
de um grupo especifico, sendo fundamental identificar a melhor 
maneira de extração de compostos bem como as informações das 
atividades farmacológicas e doses a serem testadas (RATES 2001).

Estudos fitoquímicos permitem conhecer os compostos das 
plantas, atuando como relevante ferramenta na elucidação da 
composição do extrato, uma vez que a produção dos metabólitos 
secundários nas plantas é suscetível aos fatores genéticos, morfo-
lógicos, além da variação geográfica, estágio dos ciclos vegetativo 
ou reprodutivo da planta, técnicas de cultivo, método de extração, 
umidade relativa, duração de exposição ao sol, regime de ventos, 
grau de hidratação do terreno e variações sazonais (FALKENBERG 
et al., 2010; CARVALHO, 2015).

Para Araújo (2009) pesquisas etnobotânicas e etnofarmacológi-
cas são hoje importantes ferramentas de registro e documentação 
dos usos empíricos de plantas, principalmente medicinal em co-
munidades tradicionais, gerando conhecimento útil ao desenvolvi-
mento de novos medicamentos, à conservação da biodiversidade 
e valorização do saber e da cultura local.

A toxicidade das plantas medicinais parece não existir quando 
comparada com aquela apresentada pelos medicamentos conven-
cionais. Porém, isso nem sempre é verdade, pois sabe-se que os 
usos indiscriminados das plantas ditas medicinais podem causar 
danos severos a saúde (FERREIRA et al. 2016). Todas as plantas 
apresentam alguma toxicidade em determinada dosagem ou 
concentração, porém a denominação de plantas tóxicas abrange 
a todos os vegetais que, através do contato, inalação ou ingestão, 
provocam reações capazes de causar danos à saúde, tanto para o 
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homem como para os animais, podendo levá-los a óbito (TUROLLA 
et al., 2006, DUARTE, 2020).

Segundo dados da FIOCRUZ/ SINITOX (2009), a cada dez casos 
de intoxicação por plantas no Brasil, seis são de crianças menores 
de nove anos que se intoxicam, geralmente, com plantas cultiva-
das em vasos na própria residência. Porém, intoxicações entre os 
adultos também são frequentes, sendo causadas, principalmente, 
pelo uso inadequado de plantas medicinais, plantas alucinógenas 
e abortivas (VASCONCELOS et al. 2009). 

Neste estudo algumas plantas medicinais tiveram relatos de 
sintomas e sinais leves em decorrência do uso das mesmas. Desta 
forma, houve uma busca científica em bases da Farmacognosia, 
na tentativa de aproximar relatos empíricos às comprovações 
científicas (Figura 6).

As plantas mencionadas a comunidade local que apresentam 
alguns sintomas são: (1) Chapéu-de-napoleão (Thevetia peruviana),  
os princípios ativos responsáveis pela toxicidade da planta são 
os glicosídeos cardioativos ou cardiotônicos, denominados de 
glicosídeos esteroidais. A nerifolina A, tevetina A e B, tevetoxina, 
rubosídeo e peruvosídeo, confirmam a presença mínima de cinco 
glicosídeos esteroidais nos extratos das sementes de T. peruviana 
(ELLENHORN; BARCELOUX, 1988); 

(2) Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia siguine), apresenta to-
xicidade em todas as partes da planta. A ingestão provoca irritação 
acentuada da mucosa bucal e da faringe, edema nos lábios, língua 
e gengivas, esofagite, vômito e cólica (DIÓGENES & MATOS, 1999). 
Os mecanismos de toxicidade estão relacionados com a presença 
de oxalato de cálcio, saponinas, lipídios e proteínas (FERREIRA et 
al., 2006; SILVA & TAKEMURA, 2006; NELSON et al. 2007);

(3) Guiné (Petiveria alliacea), provoca insônia, alucinações e 
abala o sistema nervoso e o uso contínuo determina apatia, con-
fusão mental, podendo provocar a morte (LORENZI; MATOS 2002); 
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(4) Bálsamo (Jatropha multifida) apresenta toxicidade em suas 
sementes. A ingestão provoca dores abdominais, náuseas, vômi-
tos, diarreia e os princípios ativos responsáveis pela toxicidade 
da planta são alcalóides, glicosídeos e toxialbuminas (LORENZI, 
2000); (5) Mamona (Ricinus communis) de acordo com a toxicidade 
presente na semente que produz proteínas tóxicas, sendo a ricina 
a citotoxina venenosa aos humanos e também aos animais (LER 
et al. 2006). As consequências tóxicas da planta provocam dores 
imediatas no abdômen e vômitos, ocorrendo desidratação severa 
em alguns dias, com diminuição na produção de urina e pressão 
sanguínea, podendo a vítima usualmente ser recuperada ou vir a 
óbito (DOAN,2005); 

(6) Pinhão-roxo (Jatropha curcas) a toxicidade causada pelos 
grãos deve-se à presença de vários fatores que causam danos à 
saúde animal e humana: a curcina, ésteres diterpenos (ésteres de 
forbol) e, mais recentemente, foi identificada uma proteína com po-
tencial alergênico semelhante à albumina 2S da mamona (MACIEL  
et al., 2009; MARTINEZ-HERRERA et al., 2006); 

(7) Espirradeira (Nerium oleander) todas as partes da planta são 
tóxicas. Os princípios ativos responsáveis pela toxicidade da planta 
são: glicosídeos cardioativos (oleandrina), estrofantina (triterpeno 
glicosilado). A ingestão provoca: náuseas, vômitos, cólicas, diarréia 
com muco e sangue; taquicardia, bradicardia; fraqueza, depressão, 
cianose, angústia respiratória, tontura, midríase, sonolência, torpor, 
coma (LORENZI, 2000; SCAVONE & PANIZZA,1981); 

(8) Bucha-paulista (Luffa operculata), apresenta como princípios 
tóxicos os lantandenos A e B, que agem diretamente no fígado, na 
área periportal e nos canalículos biliares, causando lesão grave 
do parênquima hepático com obliteração dos ductos biliares. Os 
hepatócitos dessa região tornam-se permeáveis e, em consequência, 
observa-se presença de bile no seu interior nos espaços entre os he-
patócitos, com possíveis ocorrências para aborto, apatia, fotossen-
sibilização, icterícia, e fezes diarreicas com sangue (MELO, 1998).
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Figura 6. A- Pesagem do pó das folhas. B – Preparação do extrato. C-Extrato 
etanólico em rotaevaporador para retirar o solvente. D – Extrato bruto 

hidroetanólico. Laboratório da UFMT.

 Fonte: Da Vila-Pereira. 2020.

Estudos realizados por Ferreira et al. (2016) para os extratos 
das folhas de Syzygium cumini (Jamelão) testados frente Artemia 
salina foram obtidos os seguintes resultados em relação aos valo-
res de CL50: extrato etanólico com 634,29 μg/mL e extrato aquoso 
frio com 945,32 μg/mL evidenciando baixa toxicidade e o extrato 
aquoso quente com 390,75 μg/mL podendo ser classificado como de 
moderada toxicidade ao organismo (valores entre 100 e 500 μg/mL), 
podendo indicar que essa concentração mínima seria suficiente 
para matar 50% dos organismos. Já para os extratos das folhas de 
Copaifera langsdorffii (Copaíba), apresentaram moderada toxici-
dade para o extrato etanólico, cujo o valor da CL50 obtido foi de 
410,21 μg/mL indicando que altas doses, para esse tipo de extrato, 
podem ser tóxicas para o organismo. Diferentemente do extrato 
etanólico, os extratos aquosos quente e frio apresentaram baixa 
toxicidade, sendo obtidos valores de 886,54 μg/mL e 878,13 μg/mL, 
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respectivamente, indicando que a planta pode ser bem tolerada 
frente ao sistema biológico. (Figura 7).

Figura 7. A. Preparação das folhas para secagem em estufa e posterior 
moagem. B. Pesagem do pó das folhas das espécies medicinais. C. Preparação 

do extrato vegetal etanólico (aquoso a frio e aquosos a quente) e posterior 
filtragem. D. Extrato etanólico em rotaevaporador para retirar o solvente. E. 

Extrato bruto etanólico F. Eclosão dos cistos de Artemia salina para os testes de 
toxicidade. G. Testes de toxicidade em Artemia salina. Laboratório da UFMT.
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Fonte: Ferreira, A. L. S. 2016.
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Frente a esta realidade é possível destacar que a dosagem no 
uso da planta faz toda a diferença quando usada como medicinal. 
Portanto, é indispensável observar com atenção às recomenda-
ções das pessoas idosas e que possuem conhecimento e manejo 
com plantas medicinais, especialmente quanto a posologia e a ser 
usada. As características gerais do conhecimento etnobotânico 
encontradas no presente estudo são semelhantes aqueles relatados 
por Voeks (2007) e Conde et al. (2017), quanto à predominância de 
idosos entre os especialistas entrevistados em plantas medicinais 
nos espaços culturais denominadas de quintais e florestas. 

Na área rural de Mirante da Serra em Rondônia as espécies me-
dicinais são de elevada importância para as pessoas da comunidade 
e utilizadas nas preparações dos remédios caseiros, demonstrando 
a importância de estudos etnobotânicos que visam promover a 
exploração sustentável dos recursos florestais. A biodiversidade 
local é expressiva e retrata uma área rural tradicional relativa-
mente bem conservada, que aproxima o conhecimento empírico 
da população ao conhecimento científico ao se tratar sobre a flora 
local. Atualmente, grande parte da população tem encontrado nas 
plantas medicinais, uma importante fonte de recursos terapêuti-
cos. Isso se deve, entre outros fatores, ao apelo das benesses dos 
“produtos naturais” (BALDAUF et al., 2009) e ainda ao fato de as 
pessoas se renderem à facilidade de aquisição das plantas medi-
cinais, que muitas vezes são cultivadas nos quintais de suas casas 
(PILLA et al., 2006).
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Comunidade rural Guajará – Mirim  
na Amazônia Brasileira

O município de Guajará-Mirim está localizado a oeste de Rondô-
nia, faz fronteira com a Bolívia e é referência em áreas verdes no 
Estado. Assim como a capital de Rondônia, o município tem a história 
entrelaçada com a construção da centenária Estrada de Ferro Madei-
ra- Mamoré (EFMM). A ferrovia ligava os portos de Santo Antônio do 
Rio Madeira, em Porto Velho, ao de Guajará-Mirim, no Rio Mamoré 
e foi assim que a cidade começou a ser povoada (IBGE, 2019). 

 Guajará- Mirim é margeada pelo rio Mamoré e é na cidade que é 
possível se deparar com o encontro das águas dos rios Pacaás e Ma-
moré, uma paisagem que é um verdadeiro espetáculo da natureza. Os  
balneários e a pesca são importantes atrativos da cidade (Figura 8).

Figura 8. Localização do município de Guajará-Mirim. Rondônia
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Fonte: Google Earth. 2020.

 No ano de 2009 Guajará-Mirim recebeu o título de cidade verde 
pelo Instituto Ambiental Biosfera. A cidade é rica em atrações natu-
rais e conhecida como ‘Pérola do Mamoré’. A cidade abriga encantos 
da natureza como o Parque Municipal Natural Serra dos Parecis, 
Chapada dos Pacaás Novos; caverna dos Pacaás Novos; Praia da Pe-
dra da Morte e Praia das Três Bocas. Mais de 90% da área da cidade 
são de reservas e Terras Indígenas. O nome da cidade é de origem 
Tupi-guarani e significa ‘’Cachoeira Pequena’’, uma referência ao 
trecho encachoeirado do rio Mamoré. O município é considerado 
como o que mais abriga indígenas em Rondônia. São 32 aldeias com 
uma população de 4.721 indígenas. A etnia com maior número de 
indígenas é a Oro Wari também conhecidos como Pacaás Novos 
devido o rio de mesmo nome atravessar a área deles. Guajará-Mirim 
é um dos municípios que concentram a maioria das Unidades de 
Conservação (UCs) de Rondônia. A cidade possui as seguintes UCs: 
Parque Estadual de Guajará-Mirim; Parque Nacional da Serra da 
Cutia; Parque Nacional de Pacaás; Reserva Biológica Rio Ouro Preto; 
Reserva Biológica Traçadal; Reserva Extrativista do Rio Cautário; 
Reserva Extrativista Barreiro das Antas; Reserva Extrativista Rio 
Ouro Preto e Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos (MMA, 2019).

A cidade é a segunda maior em extensão e também a segun-
da mais antiga do Estado. De acordo com Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE), a área do município é de 24.855,724 
km² onde vive uma população de 46.203 moradores. Porto Velho e 
Guajará-Mirim foram as primeiras cidades do Território Federal do 
Guaporé, que mais tarde, em 1981, se tornou o estado de Rondônia 
(IBGE, 2017).

 Considerando o tamanho do estado de Rondônia, o estudo aqui 
desenvolvido não fornece uma descrição etnobotânica exaustiva 
das comunidades rurais estudadas. Tal esforço ainda é necessário 
e abriria caminho para futuras investigações científicas, especial-
mente da medicina tradicional, considerando o vasto conhecimento 
das populações tradicionais e indígenas que ali habitam, detentoras 
de saberes valiosos e expressivos para a etnobotânica. Portanto, 
futuras abordagens da flora medicinal em meio às pluralidades 
culturais, fortalecerá os valores e a riqueza de diferentes culturas 
e tradições, ainda contidas nos biomas da Amazônia Ocidental.

Estudos em desenvolvimento na área rural de Guajará-Mirim 
revelam o potencial da medicina tradicional local frente à exu-
berante força da natureza com paisagens deslumbrantes sob a 
energia das águas e de sua flora abundante, conforme amostrado 
na Galeria de Imagens abaixo. 
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Galeria de Imagens das 
comunidades de Rondônia
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Medicina tradicional na 
Amazônica Meridional

A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Geograficamente é 
formada pelos estados da Região Norte: Acre, Amapá, Amazonas, 
Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Mas o bioma avança para 
os estados do Mato Grosso e Maranhão, segundo Lei n. 1.806, de 
1953, se chamou de Amazônia Legal (Philips Amazônia Brasil, 2020), 
conforme Figura 9.

Figura 9. Bioma Amazônia brasileira. 

Fonte: IBGE. Mapa de Biomas e de Vegetação, 2004.
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A riqueza de recursos naturais do Brasil é única. Isso ocorre 
porque o país tem o maior bioma de floresta tropical do mundo. 
A Amazônia contém a maior extensão de florestas tropicais re-
manescentes. A Amazônia Legal cobre cerca de 60% do território 
brasileiro e abriga 21 milhões de habitantes, 12% da população 
nacional (IBGE, 2010). O Brasil também tem a maior fonte de água 
doce do mundo, sendo a região amazônica responsável por quase 
um quinto das reservas mundiais de água doce (MARGULIS, 2003). 
A Floresta Amazônica reserva números grandiosos quanto a sua 
diversidade biológica, sendo muito rica e ampla, possuindo três 
ecossistemas básicos: matas de várzea, matas de igapó e matas de 
terra firme. Moran (1990) considera um sistema simplista de classi-
ficação pela complexidade desses sistemas ecológicos, acrescenta a 
este pensamento um conhecimento mais significativo da ação histó-
rica do homem nativo sobre a ecologia amazônica, desdobrando os 
ecossistemas em diferentes tipos de várzea e de ambientes de terra 
firme, considerando esse conhecimento essencial à reorientação 
de políticas conservacionistas, desenvolvimentistas e territoriais.

Os recursos biológicos da Amazônia possuem valores de não 
uso (existência e preservação) para humanidade, dentro e fora da 
região, nas próximas gerações. Esses recursos também fornecem 
outros serviços, incluindo a polinização e bioprospecção (coleta 
de recursos genéticos para produtos farmacêuticos e outros usos 
produtivos). Portanto, reconhecer a importância de recursos e fun-
ções biológicas da biodiversidade amazônica onde esses recursos e 
funções são abundantes e valiosos sob o ponto de vista econômico 
e farmacológico, constitui estratégia etnobotânica ao propalar 
resultados científicos para o mundo moderno.

Para Langsdorff (1997) habitam as populações locais, os indíge-
nas, posseiros, ribeirinhos, seringueiros, quilombolas e toda uma 
infinidade de comunidades. Populações ribeirinhas não indígenas 
compõem mais da metade da totalidade da população do estado 
do Amazonas e são assim denominadas por viverem em terras de 
várzeas ou terras firmes às margens dos rios da Amazônia. Apesar 
de numerosa, foi somente a partir do final do século XIX e início 
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do século XX que se iniciou uma tentativa efetiva de se registrar e 
analisar o desenvolvimento do campesinato desses povos, também 
nomeados de caboclos, camponeses amazônicos, e por outros cha-
mados de populações tradicionais. 

 Atualmente o termo “população tradicional” está no centro de 
diversas discussões e sua implicação tem desencadeado pesquisas 
e uma vasta busca por se instrumentalizar teorizações acerca do 
assunto. Entretanto, segundo Diegues (2000), esses estudos, que 
envolvem problemáticas relacionadas especificamente a esses es-
paços, a seus aparatos tecnológicos e às políticas ambientais, são até 
então bastante discordantes, uma vez que os diversos organismos 
multilaterais que trabalham em torno deste assunto apresentam 
fragilidades na tentativa de indicar uma definição aceita universal-
mente. Essa unificação de definição, segundo os autores, facilitaria 
a proteção dos conhecimentos tradicionais difundidos pela tradição 
cultural destas populações.

 No Brasil o Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, refere-
-se ao termo populações tradicionais como povos ou comunidades 
tradicionais, os quais são definidos pelo artigo 3º como: 

I – Povos e Comunidades Tradicionais: grupos cultural-
mente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocu-
pam e usam territórios e recursos naturais como condição 
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práti-
cas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007).

Para além da polissemia dos termos que as nomeiam, reconhe-
cemos também que a identidade dessas populações é bastante com-
plexa, por assim dizer híbrida, pois a mesma vem se construindo 
dentro de um fluxo histórico descontínuo no qual os elementos 
constituintes mais marcantes são os seus costumes e práticas 
culturais repassados de geração em geração, mas que não têm se 
mostrado imutáveis por várias razões, apenas tornaram adaptáveis. 
Fraxe et al. (2009, p. 30) são incisivos nesta perspectiva:
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Diante das transformações desse fluxo histórico marca-
do por continuidades/descontinuidades, foram-se defi-
nindo povoados, rotas, caminhos, hábitos e identidades 
– enfim, territórios. Em face das misturas e presenças 
entremeadas nesse vasto território emergiram diferen-
tes tipos sociais, trabalhadores que, diante das condições 
mais adversas, inventaram e reinventaram formas de 
sobrevivência, adaptaram-se passiva e ativamente às 
sutilezas complexas dos seus múltiplos ecossistemas. A 
alteração na composição étnica da região fez surgir não 
só novos tipos sociais, frutos da mistura social. 

Desenho etnobotânico

A proposta de identificar as representações de ciências das 
populações rurais ribeirinhas nos impele a refletir sobre o lugar 
no qual estão inseridas essas populações. É importante lembrar 
que reconhecemos um determinado espaço geográfico como tal a 
partir das relações sociais que nele podemos observar. 

 Para Diegues (2000), o espaço ocupado pelas comunidades, 
independente de quem os ocupa, deverá ser adaptado e domes-
ticado, e esse processo deverá ocorrer de forma equilibrada ou 
não, tudo irá depender das relações sociais, representações, do 
cognitivo e imaginário que caracterizam as populações humanas 
do local. Por conta disso, o referido autor afirma ser o território das 
comunidades tradicionais distinto daquele das sociedades urbanas 
industrializadas e arrisca enumerar alguns aspectos que, segundo 
ele, serviriam para qualificar as comunidades tradicionais, como 
é o caso das três comunidades amazônicas aqui estudadas. Assim, 
ele destaca 11 (onze) tópicos concernentes às características das 
comunidades tradicionais, e das quais aqui nos apropriamos para 
qualificar as comunidades tradicionais ribeirinhas de Nossa Senho-
ra do Perpétuo Socorro, Bacuri e Santa Cruz. Assim, coadunarmos 
com a ideia de Diegues (2000), uma vez que as três comunidades 
se caracterizam:
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a) pela dependência frequente, por uma relação de sim-
biose entre a natureza, os ciclos naturais e os recursos 
naturais renováveis com os quais se constrói um modo 
de vida; b) pelo conhecimento aprofundado da nature-
za e de seus ciclos que se reflete na elaboração de es-
tratégias de uso e manejo dos recursos naturais. Esse 
conhecimento é transferido por oralidade de geração 
em geração; c) pela noção de território ou espaço onde 
o grupo social se reproduz econômica e socialmente; 
d) pela moradia e ocupação desse território por várias 
gerações, ainda que alguns membros individuais pos-
sam ter se deslocado para os centros urbanos e voltado 
para a terra de seus antepassados; e) pela importância 
das atividades de subsistência, ainda que a produção 
de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvi-
da, o que implica uma relação com o mercado; f) pela 
reduzida acumulação de capital; g) importância dada à 
unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de 
parentesco ou compadrio para o exercício das atividades 
econômicas, sociais e culturais; h) pela importância das 
simbologias, mitos e rituais associados à caça, à pesca e a 
atividades extrativistas; i) pela tecnologia utilizada que é 
relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio 
ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social do 
trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor (e sua 
família) domina o processo de trabalho até o produto fi-
nal; j) pelo fraco poder político, que em geral reside com 
os grupos dos centros urbanos; l) pela auto identificação 
ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cul-
tura distinta das outras.

Portanto, as comunidades estudadas refletem exatamente esse 
estilo de vida, de uma maneira mais ou menos isolada, pois todas 
elas estão situadas próximas à sede do município de Tefé, estado 
do Amazonas, e estão no rol daqueles espaços em que a pressão 
econômica e cultural do ambiente citadino tem ocasionado radicais 
transformações nos sistemas de produção e reprodução da vida 
social dos sujeitos das três comunidades de pesquisa. Nestes ter-
mos, traçaremos aqui, então, um breve histórico das Comunidades 
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Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Cruz (ambas situadas às 
margens do rio Solimões) e Comunidade Bacuri, situada à margem 
do rio Tefé (Figura 10).

Figura 10. Mapa de localização do Município de Tefé, rio Solimões e Lago de Tefé

 Fonte: TrackMaker Pro v.7, 8 e art Giz, 2016.

O município de Tefé está situado no interior do estado do 
Amazonas, Região Norte do país, pertencente à Mesorregião do 
Centro Amazonense e Microrregião de mesmo nome. De acordo 
com estimativas do Censo 2014, sua população é estimada em 
62.662 habitantes. Banhado à esquerda pelo rio Tefé e pelo lado 
direito pelo rio Solimões, sua área territorial é de 23.808 km2, sen-
do o quadragésimo oitavo maior município do Brasil em área e o 
vigésimo terceiro do Amazonas. Encontra-se distante 523 km de 
Manaus, capital do estado, e 2.304 km de Brasília, capital nacional 
(IBGE, 2014). 
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Comunidade Bacuri

 A comunidade está localizada na zona rural do município de 
Tefé-AM, à margem esquerda do lago de Tefé, subafluente do rio 
Solimões em terra firme, limita-se à esquerda com a comunidade 
de Igarapé Açu e à direita com a comunidade de São Sebastião 
do Ipapucu, fazendo fundos com a comunidade agrícola Agrovila 
(IBGE, 2004)(Figura 11).

Figura 11. Mapa de localização da Comunidade do Bacuri. AM 

 Fonte: TrackMaker Pro v.7,8 e art Giz,2016

Na comunidade de Bacuri residem 71 famílias e a fonte de renda 
se baseia na agricultura, no cultivo da mandioca para produção da 
farinha amarela “ova de bodó”, assim denominada por sua apa-
rência similar a ova do peixe acari-bodó (Liposarcus pardalis) e do 
abacaxi. Na pecuária trabalha-se a suinocultura, criação de galinha 
caipira (Galinaceae). O acesso a essa comunidade do município 
de Tefé-AM se dá por via fluvial, por meio de barcos de pequeno, 
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médio e, durante a cheia do rio, em embarcações de grande porte; 
também por via terrestre, por meio de um pequeno ramal que 
liga essa localidade à estrada da Agrovila (comunidade agrícola 
do município de Tefé). 

 O tipo climático dominante é o tropical, quente e úmido, a 
temperatura anual oscila entre 25º e a umidade relativa do ar é 
sempre alta. Em virtude de a alta pluviosidade da Bacia Amazôni-
ca ser irregularmente distribuída durante o ano, na região onde 
a comunidade Bacuri está situada também existem períodos mais 
secos, em que as chuvas são menos frequentes e que é conhecido 
como “verão” pela população local, enquanto que a estação chu-
vosa é denominada de “inverno”. Por causa dessa variação anual 
na precipitação ocorrem oscilações sazonais no nível do rio Tefé 
que banha a comunidade, apesar de os ciclos de seca e cheia não 
coincidirem muito com as estações seca e chuvosa. 

 Apesar da produção se basear na associação de atividades 
diversas – agrícola, criação de animais e o extrativismo animal 
(caça e pesca), somente a agricultura nos moldes familiar é proe-
minente, as demais se desenvolvem apenas para a subsistência. 
Assim, mediante dados fornecidos nas entrevistas podemos afirmar 
que nesses moldes o manejo sustentado de terra, floresta e água 
envolve a integração entre cultivos agrícolas ainda apresenta certo 
equilíbrio com o meio ambiente, a produção está se desenvolvendo 
com tecnologias de baixo impacto ambiental, pois os comunitários 
não usam insumos químicos e outros produtos prejudiciais à terra. 
Os instrumentos de trabalho caracterizam a unidade de produção 
da agricultura familiar e são bastante rudimentares, como: boca 
de lobo (ferramenta para fazer covas composta de duas alavancas 
interfixas); ferro de cova (ferramenta agrícola usado para abrir 
covas na terra de forma reta); martelo (serve para aplicar e re-
mover pregos de paredes e de objetos de madeira); serrote (é um 
tipo de serra manual em que a lâmina é acompanhada por uma 
alça de madeira localizada em uma de suas extremidades); tipiti 
(espécie de prensa ou espremedor confeccionado de palha trançada 
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e usado pelos ribeirinhos para escorrer e secar mandioca); enxada 
(ferramenta fabricada em ferro que possui uma parte achatada e 
um cabo de madeira, é utilizada para capinar e revolver ou cavar 
a terra; terçado (lâmina reta ou ligeiramente curva, de ponta amo-
lada, usada tanto para cortar como para perfurar). Alguns poucos 
possuem motores a combustão (usados para cevar a mandioca), 
bem como a motosserra (serra acionada por um motor, às vezes 
utilizada para cortar lenhas e ouriços da Castanha-do-brasil).

A alimentação básica das pessoas da comunidade é o peixe rega-
do a farinha de mandioca ou macaxeira, aves (frango caipira), ovos, 
carne de caça, frutos e verduras. Os ribeirinhos desta comunidade 
se utilizam do caule e das folhas para fazer chás, que, junto com o 
biju de massa de mandioca, incrementam o seu desjejum diário.

Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está 
situada à margem esquerda do rio Solimões e também é uma co-
munidade rural pertencente ao município de Tefé-AM. De acordo 
com estimativas do Censo de 2014, sua população é estimada em 
um número de 30 famílias e 103 pessoas. Seus limites são: ao lado 
direito limita-se com a comunidade de Boa Vista, do lado esquer-
do com a comunidade São Francisco e ao sul com o Lago de Tefé 
(Figura 12).
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Figura 12. Localização da Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. AM.

 Fonte: TrackMaker Pro v.7,8 e art Giz,2016

O acesso à comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
se dá exclusivamente por via fluvial, através de barcos pequenos, de 
médio e grande portes. Tendo em vista a comunidade estar situada 
às margens do rio Solimões, a profundidade do rio quase não sofre 
alterações que possam impedir o acesso, contudo, durante a seca, 
formam-se grandes quantidades de bancos de areia que se espa-
lham em toda a extensão do rio e nas imediações da comunidade, 
tornando a navegação muito perigosa. 

 Outra forma de se chegar à comunidade é caminhando pela 
floresta e por uma pequena trilha situada na parte dos fundos da 
comunidade, essa trilha conduz até o Lago de Tefé, desse trecho, 
então, pega-se uma baleeira, motor rabeta ou mesmo uma canoa 
para fazer a travessia até a cidade de Tefé (Figura 13).
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Figura 13. Acesso à comunidade amazonense N. S. do Perpétuo Socorro.

 

Fonte: Zurra & Pasa. 2017.

Contudo só é possível utilizar esse “atalho”, segundo dizem 
os comunitários, quando está seco, pois durante a cheia tudo fica 
submerso, a comunidade é invadida pela parte da frente pelo rio 
Solimões e pelos fundos pelo Lago de Tefé, inviabilizando a trilha 
construída pelos moradores para chegar mais rápido ao centro 
urbano. 
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 Na comunidade não há água encanada, a água potável ou é 
retirada do rio Solimões ou trazida da cidade de Tefé, e, por ser 
terra de várzea e anualmente ficar submersa, não há possibilidade 
de se furar poço artesiano. A maioria das casas não possui esgotos 
nem fossa biológica, e sim fossas artesanais que são cavadas no 
fundo do quintal pelos moradores e que durante a enchente são 
descarregadas na água, ou seja, não há saneamento básico em toda 
a comunidade. 

 O clima dominante é o tropical, quente e úmido, a temperatura 
anual oscila entre 24º e a umidade relativa do ar é sempre alta. A ir-
regularidade pluviométrica da Bacia Amazônica também ocasiona 
períodos mais secos, quando as chuvas ficam escassas, ocorrendo o 
verão, e dias mais chuvosos, quando ocorre o inverno (IBGE, 2014). 
Por sua vez, a variação anual da precipitação, ultimamente, tem 
produzido drásticas mudanças sazonais no nível do Rio Tefé, que 
acaba invadindo a comunidade pelos fundos, bem como no nível 
do rio Solimões, que banha a comunidade pela parte da frente, 
alagando até as terras mais altas da várzea nessa localidade. 

 Apesar do grande número de famílias evangélicas (pertencentes 
em sua maioria à igreja Assembleia de Deus) a atividade da Igreja 
Católica ainda é muito significativa para os comunitários, tendo 
como padroeira Maria, Mãe de Jesus, cuja festa (Festa da Padroeira 
Imaculada Coração de Maria) é realizada no final do mês de maio. 
Nesse período acontecem novenário, procissão e outras manifes-
tações religiosas. O movimento é organizado conjugando esforços 
entre os líderes comunitários, escola e os líderes da Igreja Católica. 

 A comunidade é marcada secularmente por atividades basea-
das na agricultura de várzea, assim verificamos que ela é formada 
por pequenos produtores rurais, ou seja, famílias que ocuparam e 
trabalharam nessas terras anteriormente devolutas há muitos anos 
e que com o passar do tempo, por meio de contratos verbais, de 
arrendamento ou por herança dos pais que ali sempre moraram, 
conseguiram se estabelecer até os dias atuais. 
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 Nesta comunidade todos dos comunitários praticam a agri-
cultura de várzea ou temporária como meio de subsistência, 
destacando-se a plantação de hortaliças (cebola de palha, cheiro 
verde, couve-flor, jerimum, alface, tomate), também na várzea 
alta praticam a cultura temporária marcada, por exemplo, pela 
plantação da melancia, cacau, maracujá, cupuaçu, manga, milho, 
mandioca e a macaxeira para vender na feira do agricultor na 
zona urbana do município. É de frente para o rio que é construída 
a fachada das casas, até porque é no rio que as coisas acontecem, 
onde se desenrola a vida pública, com a troca e a venda dos 
produtos e recebimento de mantimentos, encontros eventuais 
para a comercialização da melancia, hortaliças, frutas e peixes, 
assim, como afirma Witkoski (2010), é no rio que se estabelecem 
as relações sociais (Figuras 14,15 e16).

Figura 14. Comercialização de produtos e cultivares em frente ao rio Solimões. AM

 
Fonte: Zurra & Pasa. 2016.
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Figura 15. Confecção de cesto de tala. Comunidade N. S. P. Socorro. AM. 

Fonte: Zurra & Pasa. 2016.

Figura 16. Lavando a alface no rio Solimões. AM 

Fonte: Zurra & Pasa. 2016.

98 



Comunidade Santa Cruz 

A comunidade Santa Cruz está localizada na margem direita do 
rio Solimões, em terras de várzea, no centro da ilha do Tarará, ao 
norte do município de Tefé, limitando-se com outras comunidades 
situadas nesta mesma ilha, à direita com Santa Clara, à esquerda 
com Santa Maria da Glória, ao fundo com a comunidade denomi-
nada Piranhal (Figura 17).

Figura17. Mapa de localização da Comunidade de Santa Cruz. AM

 Fonte: TrackMaker Pro v.7,8 e art Giz, 2016.

Antigamente denominada de Sítio Boa Esperança, a comunidade 
possui 14 famílias e 89 pessoas. Os núcleos familiares possuem em 
média seis filhos, que moram com os pais ou em casas bem pró-
ximas dos pais, constituindo assim a comunidade onde a maioria 
de seus membros são parentes. Moram em casas simples, com 
distância variada uma da outra entre 5m a 3000 metros, em geral 
são construídas de madeira, recobertas por brasilit ou zinco, com 
no máximo três cômodos. A faixa etária dos informantes variou de 
26 a 98 anos e muitos nasceram e moram na região. Em relação à 
saúde, ao adoecer os comunitários utilizam-se de remédios casei-
ros, porém quando não resolve o agente de saúde é requisitado e, 
de acordo com a gravidade, o paciente é encaminhado para fazer 
tratamento em Tefé ou se necessário na capital do estado. 
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A ilha do Tarará possui luz elétrica, mas não existe poço artesia-
no e a água potável, quando não vem de Tefé, é retirada diretamente 
do rio Solimões para consumo das pessoas. Vivem sem nenhum 
tipo de saneamento básico, ou seja, não possuem fossas e nem ba-
nheiros. Em todas as residências o lixo é produzido e os próprios 
comunitários cuidam dele, algumas vezes enterrado ou queimado, 
nunca jogado no rio, ao passo que restos de alimentos são dados 
aos animais de criação (patos, galinhas, cachorros). Também não 
há mercados, farmácias, apenas uma pequena bodega. Quanto a 
religião a maioria dos comunitários são evangélicos.

Em relação ao meio de transporte, as canoas de madeira a 
remo, os motores rabeta ou baleeiras são imprescindíveis para 
esses ribeirinhos, configurando-se um elemento cultural de grande 
valia, muitas vezes os únicos meios de locomoção. Esses meios de 
transportes são utilizados nas atividades cotidianas e também para 
execução da pesca, como atividade econômica.

 A ilha do Tarará é mais uma das inúmeras faixas de terra que 
durante anos foram se sedimentando e se formando em decorrên-
cia da intensa deposição de sedimentos que costuma ocorrer em 
várias extensões do rio Solimões. Por situar-se às margens do rio 
Solimões o modo de vida das pessoas dessa comunidade também 
é marcado pela dinâmica das águas que, ao longo de décadas, lhes 
permitiu desenvolver culturalmente formas de manejar o ambiente 
baseadas no conhecimento ecológico tradicional. 

Desta forma, a convivência com a natureza faz parte da 
vida dos comunitários de Santa Cruz, tanto que desenvolve-
ram uma característica de mobilidade espaço-temporal por 
conta dos sucessivos alagamentos que ocorrem todos os anos 
na região. Mas é importante ressaltar que esses deslocamentos 
ocorrem principalmente no que diz respeito às plantações, que 
na seca são concentradas no solo em forma de leiras, poma-
res ou canteiros baixos, enquanto que na cheia necessitam ser 
transportadas para lugares mais altos, daí a preferência desses  
comunitários por vegetais a partir de mudas (Figuras 18 e 19).
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Figura 18. Manejos das plantações na época da seca. Tefé. Amazonas

Fonte: Zurra & Pasa. 2016.

Figura 19. Manejos das plantações na época da cheia. Tefé. Amazonas

Fonte: Zurra & Pasa. 2016.

A principal atividade econômica desenvolvida na comunidade 
é a agricultura, cultivo de hortaliças e a pesca. Em todas as famílias 
ao menos um dos integrantes se declarou agricultor. A comunidade 
pratica ainda a pesca de peixes lisos e de escamas, os moradores 
da ilha e sempre atentos acerca dos períodos e das espécies que 
poderão pescar, uma vez que a pesca é uma atividade antrópica, 
por isso precisa ser manejada de maneira sustentável, ou seja, deve 
ser viável ao longo do tempo.
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Nos quintais são cultivadas plantas frutíferas, como goiabei-
ra, ingazeiro, jambeiro, mangueira. As plantações de árvores 
frutíferas e de hortaliças são feitas para complemento alimentar 
e para a comercialização, atendem à agricultura tradicional, são 
desenvolvidas em espaço pequeno, uns 60 metros no máximo, e 
próximo às casas por conta dos igarapés e rios que ficam no fundo 
da moradia, a uns 70 metros de distância, pois quando a água sobe 
muito rápidamente, atinge casas e plantações. 

Atualmente tem-se optado pelo cultivo de espécies de rápida 
colheita (agricultura temporária), como alface (Lactuca sativa L.), 
cebola de palha (Allium fistulosum L.), chicória (Eryngium foetidum 
L.), pimentão (Capsicum annuum L), pepino (Cucumis sativus L.), 
jambu (Acmella oleracea L.), couve (Brassica oleracea var.acephala 
L.),maxixe (Cucumis anguria L.) e também a mandioca (Manihot 
esculenta Crantz), mastruz (Chenopodium ambrosioides L.), camapu 
(Physalis angulata L.), cubiu (Solanum crinitum Lam), feijão (Phaseo-
lus vulgaris L.), banana (Musa x paradisíaca), jerimum (Cucurbita 
sp.) melancia (Citrullus lanatus), maracujá (Passiflora auriculata 
Kunth), milho (Zea mays L.), entre outras. As espécies vegetais mais 
frequentes e utilizadas nas três comunidades ribeirinhas amazô-
nicas são apresentadas na Tabela 6 e Figuras 20, 21 e 22.
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Tabela 6. Espécies vegetais presentes nas comunidades  
ribeirinhas amazônicas. AM.

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA COMUNIDADES

Abobrinha Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae Santa Cruz 

Açaí Euterpe precatória Mart. Arecaceae 
Bacuri 
N. Sª. P. Socorro
Santa Cruz

Alface Lactuca sativa L. Asteraceae 
N. Sª. P. Socorro
Santa Cruz 

Algodoeiro 
Gossypium barbadense var. 
hirsutum (L.) Hook. f. & 
Benth.

Malvaceae Bacuri 

Alho planta Allium sativum L. Amaryllidaceae Bacuri 

Ananá Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae Bacuri 

Apuí Ficus pertuosa L.F. Moraceae Bacuri 

Apuruí Alibertia edulis (Rich.) Rubiaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 

Araçá goiaba Psidium guineense Sw. Myrtaceae N. Sª P. Socorro 

Araçá boi Eugenia stipitata MC Vangh Myrtaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 

Araticum 
Annona montana Mac 
Fadyen 

Annonaceae Bacuri 

Arruda Ruta graveolens L. Rutaceae 
Bacuri
Santa Cruz 

Azeitona do 
mato 

Amaioua sp. Rubiaceae Bacuri 

Azeitona preta Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro  

Bacuri coroa 
Garcinia madruno (Kunth) 
Hammel 

Clusiaceae N. Sª P. Socorro  

Bacuri liso Garcinia brasiliensis Mart. Clusiaceae Bacuri 

Banana Musa x paradisíaca Musaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 
Santa Cruz 

Batata-doce Ipomoea batatas (L.) Lam. Convolvulaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro

Caapeba Piper umbellatum Piper L. Piperaceae 
N. Sª P. Socorro
Santa Cruz 

Caapitiú Siparuna guianensis Aubl. Siparunaceae Bacuri 

Cacau Theobroma cacau L. Malvaceae N. Sª P. Socorro 

Café Coffea canéfora Pierre ex Rubiaceae Bacuri 

103 



Cajueiro Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 
Bacuri/
N. Sª P. Socorro

Camapu Physalis angulata L. Solanaceae 
N. Sª P. Socorro
Santa Cruz 

Canela 
Cinnamomum zeylanicum 
Nees 

Lauraceae Bacuri 

Capim Santo 
Cymbopogon citratus 
M.N.S. Stapf. 

Poaceae 
N. Sª P. Socorro
Bacuri 

Cariru 
Talinum triangulare (Jacq.) 
Willd. 

Portulacaceae Santa Cruz 

Catinga de 
Mulata 

Leucas martinicensis R.Br. Lamiaceae N. Sª P. Socorro 

Cebolinha Allium schoenoprasum L. Liliaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro
Santa Cruz 

Cedro Cedrela odorata L. Meliaceae Bacuri 

Chicória Eryngium foetidum L. Apiaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro
Santa Cruz 

Cubiu Solanum crinitum Lam Solanaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 

Coirama 
Kalanchoe calycinum 
Salisb. 

Crassulaceae 
N. Sª P. Socorro
Santa Cruz 

Coqueiro Cocos nucifera L. Arecaceae Bacuri 

Couve 
Brassica oleracea var.
acephala L. 

Brassicaceae 
N. Sª P. Socorro 
Santa Cruz 

Couve-flor 
Brassica oleracea botrytis 
L. 

Brassicaceae 
N. Sª P. Socorro 
Santa Cruz 

Cuieira Crescentia cujete L. Bignoniaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 

Cupuaçu 
Theobroma grandiflorum 
(Spreng.) Schum 

Malvaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro  

Erva cidreira Melissa officinalis L. Lamiaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 
Santa Cruz 

Feijoeiro Phaseolus vulgaris L. Fabaceae 
N. Sª P. Socorro 
Santa Cruz 

Fruta-de-conde Annona squamosa L. Annonaceae Bacuri 

Goiabeira Psidium guajava (L.) Radd. Myrtaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 
Santa Cruz 

Hortelã da folha 
grande 

Plectranthus amboinicus 
Lour 

Lamiaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 
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Ingá Inga edulis Mart. Fabaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro
Santa Cruz

Jambeiro Syzygium jambos L. Myrtaceae 
Bacuri
N. Sª. P. Socorro

Jambu Acmella oleracea L. Asteraceae 
Bacuri
N. SªP. Socorro
Santa Cruz 

Jatobá 
Hymenaea parvifolia 
Huber 

Fabaceae Bacuri 

Jenipapo Genipa americana L. Rubiaceae 
Bacuri 

Jerimum Cucurbita sp. Cucurbitaceae 
N. Sª. P. Socorro
Santa Cruz 

Laranjeira Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Bacuri 

Limão sidra Citrus medica L. Rutaceae Bacuri 

Limeira 
Citrus aurantiifolia 
(Christm.) Swingle. 

Rutaceae Bacuri 

Limoeiro Citrus limon (L.) Burm.f. Rutaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 

Loureiro (louro) Laurus nobilis L. Lauraceae Bacuri 

Macaxeira 
Manihot esculenta cultivar 
Crantz 

Euphorbiaceae 
Bacuri
N. SªP. Socorro
Santa Cruz 

Malvarisco 
Plectranthus amboinicus 
(Lour.) Spreng 

Lamiaceae Santa Cruz 

Mandioca Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae 
Bacuri
N. Sª. P.Socorro
Santa Cruz 

Mangarataia Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae Bacuri 

Mangueira Mangifera indica Wall. Anacardiaceae 

Bacuri
N. Sª. P. Socorro
Santa Cruz 

Maracujazeiro 
(Maracujá) 

Passiflora auriculata 
Kunth. 

Passifloraceae 
Bacuri
N. Sª. P. Socorro
Santa Cruz 

Mari Poraqueiba sericea Tul. Icacinaceae Bacuri 

Maria pretinha 
Eugenia gomesiana O. 
Berg. 

Myrtaceae Bacuri 

Mata pasto Senna alata (L.) Roxb. Fabaceae 
Bacuri
N. Sª. P. Socorro
Santa Cruz 
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Maxixi Cucumis anguria L. Cucurbitaceae 
N. Sª. P. Socorro
Santa Cruz 

Melancia 
Citrullus lanatus (Thunb.) 
Matsum. & Nakai. 

Cucurbitaceae 
Bacuri
N.Sª. P. Socorro 

Milho palha Zea mays L. Poaceae 
N. Sª. P. Socorro
Santa Cruz 

Moela de mutum 
Lacunaria jenmanii (Oliv.) 
Ducke. 

Quinaceae Bacuri 

Mucuracaá Petiveria alliacea L. Phytolaccaceae Santa Cruz 

Noni Morinda citrifolia L. Rubiaceae Bacuri 

Papoula Papaver rhoeas L. Papaveraceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 

Pepino Cucumis sativus L. Cucurbitaceae 
N. Sª P.Socorro
Santa Cruz 

Pião branco Jatropha curcas L. Euphorbiaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 

Pião roxo Jatropha gossypiifolia L. Euphorbiaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 

Pimenta 
malagueta 

Capsicum frutescens 
Rodschied. 

Solanaceae 
N. Sª P. Socorro
Santa Cruz 

Pimentão Capsicum annuum L. Solanaceae Santa Cruz 

Quebra pedra 
Phyllanthus orbiculatus 
Rich. 

Phyllanthaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 

Saracura 
Ampelozizyphus 
amazonicus Ducke. 

Rhamnaceae Bacuri 

Sucuba 
Himatanthus sucuuba 
(Spruce ex Müll.Arg.) 
Woodson. 

Apocynaceae Bacuri 

Tangerina 
Citrus reticulata Blanco. 

Rutaceae Bacuri 

Taperebá Spondias mombim L. Anacardiaceae Bacuri 

Tarumã 
Vitex triflora Vahl. Det: 
Moldenke, H.N. 

Lamiaceae Bacuri 

Tucumã 
Astrocaryum aculeatum G. 
Mey.

Arecaceae Bacuri 

Urtiga Urtica urens L. Urticaceae 
Bacuri
N. Sª P. Socorro 
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Figura 20. Pião-roxo. Tefé. Amazonas Figura 21. Cupuaçu. Tefé. Amazonas

 

Fonte: Zurra & Pasa. 2016.

Neste estudo Zurra & Pasa (2017) destacam que entre os morado-
res das comunidades tradicionais amazonenses por meio das suas 
práticas de vivência, das narrativas, das rodas de conversas familia-
res no terreiro da casa, embaixo das árvores, a contemplar o lago, 
ou rio, no roçado, nas hortas, em suas festividades comunitárias, 
é que os saberes da comunidade são propagados e resguardados 
de geração em geração. Busquemos enxergar, nas simbologias de 
um morador local, as experiências acerca da origem das plantas 
frutíferas a partir da narrativa transmitida pela sua avó:
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 LENDA DO TUCUMÃ-DO-AMAZONAS (Astrocaryum aculeatum) 

O povo conta que há muitos e muitos anos em uma co-
munidade aqui do rio Tefé morava um velhinho muito 
sabido, ele era neto de Pajé. Quando ele ainda era jovem 
morava aqui mesmo na comunidade, mas depois que sua 
família morreu foi morar numa casa de palha construída 
por ele e pelo seu acompanhante, o Curupira, bem no cen-
tro da mata. 

Dizem que quando esse povo todo chegou aqui, por essas 
bandas, só tinham essas matas aí que a Sá gente vê logo 
que chega nessas comunidades. Em nenhum lugar se via 
árvore que dava fruto. 

Diz o povo que ninguém plantava por que ninguém tinha 
sementes nem galhos. Por isso, não se viam goiabeiras, 
ingazeiras, cupuaçuzeiros, pupunheiras, castanheiras, 
abieiros, sapoteiras, mangueiras, limoeiros, coqueiros, 
laranjeiras, marizeiros, cacaueiros, jatobazeiros, araça-
zeiro, uixizeiro, bananeiras, bacurizeiro, buritizeiro e 
nem tucumanzeiros! Nenhuma dessas frutas, não se sabe 
como os passarinhos se alimentavam por essas bandas! 

As famílias que chegavam por aqui, primeiro limpavam 
terreno, depois construíam suas casas, todas de pau, pa-
lha e cipó. 

Além do peixe do rio, só mexiam na terra depois de ir até 
o centro da mata pegar sementes ou galhos com o Velho 
Sábio da Mata, pois ele conhecia o segredo do surgimen-
to dos matos, aprendeu com o seu Avô, um velho pajé. 

Mas o velhinho era sabido, ele só dava sementes ou ga-
lhos para quem queria mesmo plantar, e também nun-
ca misturava as plantas, ensinava como plantar, colher 
e como usar cada planta. Ninguém encontrava plantas 
com espinhos. 

O Velhinho só dava um tipo de planta para cada família, 
mas pedia que a gente sempre alimentasse os passari-
nhos e outros bichinhos e também que depois da colhei-
ta as famílias distribuíssem entre si os frutos, e que le-
vassem também frutos para ele e o Curupira. Como ele 
nunca deixava a sua tapera lá no centro da mata, manda-
va o Curupira espiar para ver quem estava obedecendo. 
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Mas dizem que o Curupira nesse tempo também já es-
tava ficando velho e às vezes não enxergava bem, mas 
gostava muito de comer os frutos bem fresquinhos que 
ele mesmo colhia das árvores. 

O tempo passou e as famílias se multiplicaram nas comu-
nidades, alguns moradores esqueceram de alimentar o 
Sábio da Mata e faziam de tudo para espantar o Curupira 
para que ele não chegasse nem perto das plantações. 

Assim, certa manhã de colheita, ao chegarem nos roça-
dos, os comunitários não encontraram nenhum fruto 
nas árvores. Isso aconteceu durante três colheitas, os 
frutos de todas as roças sumiam sem saber quem os es-
tava colhendo. 

Alguns foram falar com o Sábio da Mata que ficou sur-
preso, e disse a toda gente que, para ele e o Curupira to-
dos os dias recebiam frutos. 

Todos ficaram sem saber o que estava acontecendo. Após 
o Sábio da Mata chamou o Curupira e o interrogou, este 
disse não saber de nada... 

Mas ora vejam! o Curupira com receio que o sábio desco-
brisse que ele andava pegando todos os frutos da roça do 
pessoal para fazer plantação no centro da mata, mentiu 
e saiu rodopiando para bem longe do Velho Sábio. 

Contudo o sumiço das frutas continuou acontecendo, até 
que certo dia, o Sábio da Mata encontrou uma forma de 
resolver o mistério! 

O Sábio chamou um dos comunitários e deu a ele uma 
semente diferente, era um caroço preto muito redondo, 
era muito duro também. Ele pediu que plantassem o ca-
roço em um local bem afastado da comunidade, no meio 
do mato, não precisariam roçar e nem cercar a planta 
para defendê-la de nada, que apenas colocassem pau 
apodrecido ao redor para que ela crescesse rápido. 

Logo, perceberam que a árvore não era igual às que cres-
ciam na comunidade. Ela não era tão alta, tinha as fo-
lhas idênticas às do coqueiro, com a diferença de que seu 
tronco e suas palmeiras eram cheios de espinhos, mas 
muito espinho. Assim, todos pensaram, para que serviria 
uma planta assim? 
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Depois de algum tempo ela colocou cacho, os frutos eram 
bem redondos e esverdeados. Quando maduros os mora-
dores foram avisados pelo Velho Sábio da Mata para não 
tocar neles, pois no momento certo, eles cairiam no chão. 

O Curupira muito curioso com aquela árvore desconhe-
cida, quando viu aqueles cachos todos carregados de 
frutos resolveu investigar que árvore era aquela. Nesse 
dia, ventava muito na floresta e ele, curioso, ficou ali em-
baixo da árvore e olhando para cima e observando os 
cachos de tucumã. De repente, um dos frutos acidental-
mente rola em sua cabeça. O Curupira pegou o fruto e 
resolveu levá-lo até o Velho Sábio da Mata. 

Ao encontrar o Velhinho, o Curupira foi dizendo que ele 
havia encontrado um tipo de fruto diferente que era for-
mado de uma casca esverdeada e tinha uma polpa de 
cor alaranjada bem fina que recobria um caroço muito 
duro e negro. 

O Velho Sábio explicou ao Curupira que ele havia dado 
o fruto aos comunitários e que eles poderiam comê-los 
apenas quando tivessem maduros e caíssem da árvore. 
O Curupira, após provar o tucumã ficou maravilhado e 
pôs-se a imaginar uma forma de pegar aqueles frutos 
para levá-los para a sua plantação no centro da mata. 

Numa noite, quando todos dormiam criou coragem e foi 
até lá, rodopiando e jogando folhas para todos os lados, 
tentou subir no tucumanzeiro, como estava escuro e ele 
já não enxergava tão bem, não viu os numerosos espi-
nhos que cobriam todo o tronco e os galhos da árvore. E 
ao tentar pegar os cachos de tucumã ficou espetado nos 
espinhos do caule do tucumanzeiro. 

O Curupira preso aos espinhos e com o corpo todo ma-
chucado, pôs-se a gritar acordando toda a comunidade 
que correu para ver o que estava acontecendo. 

Essa, minha gente, de acordo com a minha avó, que me 
contou essa história, foi a única vez que o povo daqui viu 
o Curupira bem de pertinho, mas foi muito rápido, pois 
logo ele se libertou e saiu rodopiando espalhando folha e 
espinhos pelo mato, dando origem a outras plantas com 
espinhos, mas foi assim também, que o Velho Sábio da 
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Mata descobriu quem andava bolindo com as árvores 
frutíferas da comunidade.

Quando perguntado para um caboclo amazonense parti-
cipante do estudo, como se planta o tucumã? Ele respon-
de “... as vezes a gente não planta, ele nasce aí mesmo 
no campo, aparece sozinho, a gente pega o caroço dele e 
joga por aí, a chuva vem e enterra, aí nasce. As que dão 
fruto plantamos ao redor de casa, o tucumã nasce onde 
ele quer [...].

Figura 22. O tucumã do Amazonas (Astrocaryum aculeatum)

  

 

   
 Fonte: Zurra & Pasa. 2016.
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 Medicina Tradicional em 
Mamirauá na Amazônia Brasileira 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá é uma 
área protegida brasileira componente do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, localizada no estado do Amazonas, na 
região do médio Solimões. Trata-se da maior reserva florestal do 
Brasil dedicada exclusivamente à proteção da várzea amazônica 
com 11.137 km² (Philips Amazônia Brasil, 2020) (Figura 23, 24 e 25).

Figura 23. Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Amazonas.

 

  
 Fonte: Landsat adaptado de Beig. 2009.
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Figura 24. Várzea amazônica e rio Solimões na RDS Mamirauá.

 
Fonte: Google maps. 2020. 

113 



Figura 25. Pousada Uacari. Reserva Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. AM

 

 
Fonte: Pasa, M. C. 2013.
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 Em seu território, na confluência dos rios Solimões e Japurá, 
as florestas de várzea são alagadas periodicamente. Nas cheias, 
as águas sobem doze metros, e tudo fica alagado durante quatro 
meses. As formas de vida se adaptam ao ciclo das águas. Os peixes 
invadem o interior da floresta e ajudam a dispersar as sementes, 
aumentando as populações vegetais, um papel que, nas matas de 
terra firme, é feito por animais como cutias e pacas. (AYRES, 1993). 

 Para Posey (1986 a) pesquisas com antropológos e etnobiólogos 
têm constatado um profundo conhecimento sobre os organismos 
e processos ecológicos locais por parte desses grupos em todo o 
mundo. Este saber sobre o ambiente em que vivem e convivem as 
populações humanas tem uma importância sobre o uso e manejo 
dos recursos naturais. Para a obtenção de alimentos, remédios 
e matérias-primas para os mais diversos fins, os conhecimentos 
encontram-se enraizados em contextos culturais e ambientais es-
pecíficos e consiste em averiguar as aplicações e usos tradicionais 
dos vegetais pelo ser humano, intrinsecamente presentes nas po-
pulações tradicionais ribeirinhas (AMOROZO, 2004). Pelo viés da 
etnobotânica, as populações ribeirinhas amazônicas promovem a 
manutenção das florestas ao constituir alternativas sustentáveis 
para a sobrevivência local. Neste cenário, da cultura e do saber, 
que mantém as comunidades ribeirinhas integradas ao seu con-
texto ambiental e histórico, é possível destacar as interações desta 
população com o ambiente sob os aspectos cultural e ambiental 
no cenário do cotidiano amazonense. A comunidade ribeirinha 
Caburini está localizada às margens do rio Solimões, com as coor-
denadas geográficas 01º49’00”S e 65º42’00”W e com altitude de 30 
-75 na região central do Amazonas, AM (IBGE, 2014). (Figura 26)
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Figura 26. Comunidade às margens do rio Solimões. Amazonas. 

 

   
Fonte: Pasa, M. C. 2013. 
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Aspectos socioculturais 

A comunidade cabocla ribeirinha existe há mais de setenta 
anos no local e é formada por 20 famílias nucleares e no total 
por 115 pessoas, sendo 75 adultas, entre homens e mulheres, na 
faixa etária de 20 a 85 anos de idade e a maioria nascida e criada 
na própria comunidade, sendo a maioria parentes entre si. Cada 
família possui, em média, de três a quatro filhos. A maioria dos 
adultos não apresentam qualquer escolaridade e os escolarizados 
possuem o primeiro grau incompleto. É no centro comunitário 
que acontecem as atividades culturais e religiosas como as rezas, 
batizados, casamentos e encontros culturais e eles destacam que 
os cantos ribeirinhos são muito apreciados pelos comunitários e 
pelos turistas.

 Quanto à etnia, a mesma é constituída por indígenas da região 
e também por nordestinos que migraram no período da borracha 
e denominados de caboclos ou ribeirinhos. Em sua maioria, são 
católicos, de modo que a Igreja Católica organizou as comunidades 
em famílias e iniciou o trabalho de conservação e sustentabilidade 
local onde existe um presidente para supervisionar as atividades e 
as decisões, que são tomadas em assembleia geral. Todos os comuni-
tários que fazem parte da associação podem vender seus produtos 
na feira de Tefé ou utilizar para a sobrevivência da família. O meio 
de deslocamento para vender seus produtos na feira é através de 
lancha, conforme Figura 27. 
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Figura 27. Cultivares a serem comercializados na feira em Tefé. AM. 

Fonte: Pasa, M. C. 2013.

As pessoas da comunidade desenvolvem artesanato com semen-
te, fibra, argila e madeira. Os turistas são levados pelo programa de 
ecoturismo de Tefé até às comunidades para a compra de seus pro-
dutos de artesanato. A visita dos turistas à comunidade promove a 
valorização da história e da cultura local e os lucros obtidos através 
da venda dos produtos são revertidos para os projetos comunitários 
como construções e melhoria na escola e casas locais (Figura 28).

Figura 28. Artesanatos confeccionados e comercializados pelos comunitários. 
AM. 2013 

 
Fonte: Pasa, M. C. 2013.

118 



No local é possível visualizar a prática cultural exercida pelos 
comunitários devido ao nível das águas. Nas fases da enchente e da 
vazante eles realizam, em média, quatro mudanças de residência 
nestes períodos. Eles deslocam a residência, caracterizada como 
palafita, conforme o ritmo das águas, mas sempre residindo pró-
ximo do rio. Em torno de oito meses a água avança praia adentro 
e se encontra com as casas na beirada das florestas e nesta época 
eles sobrevivem dos recursos florestais, pesca e artesanatos. Na 
época da seca as águas recuam e deixam expostas praias imensas, 
que servirão para o cultivo das roças. No período de seca eles 
constroem suas casas na praia, na forma de palafitas sobrepostas 
às plantas cultivadas e utilizam a água do rio para beberem e para 
lavar roupa (Figuras 29). 

Figura 29. Lâmina de areia na praia do rio Solimões na estação sazonal  
da vazante. AM, 2013 

Fonte: Pasa, M. C. 2013. 
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A comunidade e os recursos vegetais

As florestas locais que compõem a beleza do cenário amazonen-
se constituem uma unidade de paisagem muito importante para as 
comunidades tradicionais, uma vez que delas retiram alimentos, re-
médios e madeiras, de forma sustentável, para a sua sobrevivência 
(Figura 30). Os ribeirinhos executam duas atividades primordiais 
e culturais que são, o manejo florestal e a agricultura familiar. 

Figura 30. Florestas na Reserva de Mamirauá no Amazonas

Fonte: Pasa, M. C. 2013.

As espécies vegetais usadas como madeiras se destinam para as 
construções de casas, giraus, camas, mesas, bancos, cabo de enxada, 
cabo de facão e também como combustível para fazer o fogo. A 
madeira mais utilizada é castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl.), 
seguidos da jacareúba, mamuí, mulateiro, piranheira, acapú e os 
cipós das matas (arumã e jacitanã).

Para Silva et al. (1987) Bertholletia excelsa é considerada de 
alta prioridade para conservação da diversidade genética, entre 
outros fatores, por ser uma espécie de gênero monoespecífico. Os 
castanhais nas matas locais são priorizados no sentido de manter o 
germoplasma existente “in situ” ao proporcionar áreas de refúgios 
e alimentação para os animais silvestres. 
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Na comunidade local os ribeirinhos atribuem culturalmente 
características morfoanatômicas à castanheira, classificando-as 
conforme o tamanho do ouriço e o número de sementes nele exis-
tentes, sendo popularmente conhecidas e distinguidas no local os 
tipos: rosa, rajada e mirim. A extração da amêndoa constitui-se 
de atividade cultural, social e econômica na região e executado, 
principalmente, pelas mulheres, conforme Figura 31.

Centenas de residentes das regiões do norte de Mato Grosso e da 
Amazônia obtêm algum rendimento com a castanha-do-brasil. Es-
tudos de Pasa & De David (2016) em vários municípios da Amazônia 
mato-grossense revelam que a espécie é considerada um símbolo 
da Amazônia brasileira e sua coleta e comercialização contribuem 
para a proteção de milhões de hectares de florestas contribuindo 
para o desenvolvimento socioeconômico das populações locais.

Figura 31. Processo de extração da amêndoa de B. excelsa em Mamirauá. 
Amazonas

 

Fonte: Pasa, M. C. 2013.
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 Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá 
muitos PFNM fazem parte das dietas alimentares e fins medici-
nais como o bacuri (Garcinia brasiliensis Mart.), buriti (Mauritia 
flexuosa L. f.), açaí (Euterpe precatória Mart.), patuá (Oenocarpus 
bataua Mart.), babaçu (Orbignya speciosa Mart. ex Spreng.) Barb. 
Rodr.), piquiá (Caryocar villosum (Aubl.) Pers.), cacau (Theobroma 
cacau L.), castanha (Bertholletia excelsa Bonpl), jatobá (Hymenaea 
parvifolia Huber), copaíba (Copaifera spp.), cumbaru (Dypterix ala-
ta Vogel), quina (Cinchona L.), cupuaçu-do-mato (Theobroma sp.), 
pinha (Annona sp.), apuruí (Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC.), 
araçá-goiaba (Psidium guineense Sw.), araçá-boi (Eugenia stipitata 
MC Vangh), araticum (Annona montana Macfad.), bacuri-coroa 
(Garcinia madruno (Kunth) Hammel), caapeba (Piper umbellatum 
L.), caapitiú (Siparuna guianensis Aubl.), camapu (Physalis angulata 
L.), canela (Cinnamomum zeylanicum Blume), catinga-de-mulata 
(Leucas martinicensis (Jacq.)W.T.Aiton), cubiu (Solanum crinitum 
Lam.), cupuaçu (Theobroma grandiflorum (Spreng.) Schum), jambu 
(Acmella oleracea L), mari (Poraqueiba sericea Tul.), pião-branco 
(Jatropha curcas L.), taperebá (Spondias mombim L.). Estudos de 
Zurra & Pasa (2017) destacam espécies também encontradas na 
região de Tefé, AM.

Outras unidades de paisagens são relevantes para os cultivares 
locais, que caracterizam a produção familiar, como as roças, os 
quintais e as hortas, organizadas perto das residências para faci-
litar as atividades de manejo nesses ambientes antropicamente 
modificados pelos ribeirinhos.

Nos espaços modificados pelo homem, como roças, hortas, 
quintais e jardins são encontrados cultivares como cebolinha  
(Allium schoenoprasum L.), jerimun (Cucurbita sp.), limeira (Citrus 
aurantiifolia (Christm.) Swingle.), macaxeira (Manihot esculenta cul-
tivar Crantz), malvarisco (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng), 
mandioca (Manihot esculenta Crantz), melancia (Citrullus lanatus 
(Thunb.) Mansf.), milho (Zea mays L.), quebra-pedra (Phyllanthus 
orbiculatus Rich.), tangerina (Citrus reticulata Blanco.), erva- 
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cidreira (Melissa officinalis L.), mamão-jaracatiá (Jacaratia spinosa 
(Aubl.) A. DC.), mangarataia (Zingiber officinale Roscoe), capim-santo  
(Cymbopogon citratus (DC) Stapf.), alface (Lactuca sativa L.), arruda 
(Ruta graveolens L.), conforme Figura 32. 

Figura 32. Quintal e cultivares. Residência estilo palafita. Reserva Mamiruá. AM. 

 Fonte: Pasa, M. C. 2013. 

A roça, espaço antropicamente modificado pelo ribeirinho 
amazonense, é uma unidade de paisagem fundamental para a 
sobrevivência local. Os produtos cultivados constituem o feijão, 
melancia, mandioca, milho e a banana, principalmente (Figura 33).

O feijão só pode ser cultivado na praia e na época da seca quando 
as águas baixam e a lâmina de areia fica exposta... “o feijão só dá 
na praia... no mato só dá recua... o tipo do feijão é semelhante ao 
feijão de corda”. Os cultivares abastecem a mesa das famílias e o 
excedente pode ser trocado por produtos em outras comunidades 
ou pode ser vendido na feira de Tefé, que acontece no dia de do-
mingo no período da manhã.
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Figura 33. Área da praia utilizada para roça, no período da seca. Reserva 
Mamirauá. AM. 

 Fonte: Pasa, M. C. 2013.

O manejo das roças é feito pela técnica do pousio com rotação 
de cultura de 10 em 10 anos para cada área de cultivo e o insumo 
utilizado é o orgânico. O tempo entre o plantio e a colheita dos 
cultivares de melancia, mandioca, feijão, abóbora e milho é de três 
meses, em geral, que corresponde ao período da seca. O manejo 
para o estoque da rama da mandioca se dá em estruturas denomi-
nadas de giraus, na mata, e são construídos na altura das árvores 
como garantia durante os períodos de cheia e enchentes, que ainda 
assim, podem destruí-los e levando embora todo o estoque de ger-
moplasma desse cultivar. Portanto, nem sempre é possível manter 
as ramas de mandioca para o próximo cultivo.

 Para armazenar as sementes de melancia, milho e feijão exe-
cutam primeiramente o manejo de secagem das mesmas, que é 
feita ao sol em horários definidos, como início da manhã e final 
da tarde, por vários dias. Após as sementes já secas e prontas, são 
armazenadas em potes confeccionados com o cipó-da-mata e, as-
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sim garantem o estoque alimentar durante os períodos de cheia e 
enchente. Muitas vezes a colheita é tão farta que doam e/ou trocam 
sementes, caracterizando uma forte relação de trabalho e amizade 
entre comunidades vizinhas.

As populações ribeirinhas foram integradas na conservação de 
Mamirauá. Elas participam da proteção à natureza e ajudam nas 
atividades de pesquisa. São dezenas de lagos, divididos em vários 
grupos. Em alguns, se pode pescar o ano inteiro. Em outros, a pesca 
só é permitida alguns meses por ano e, por fim, num terceiro grupo, 
não se pode pescar. 

Os rios que banham as florestas da região, além de possuírem 
um valor cultural imensurável para os caboclos ribeirinhos locais, 
são também usados para a recreação e lazer, como banhos, passeios 
e pesca (Figura 34). A vara de pescaria é denominada localmente de 
tacãna, mas também pescam com o caniço, o arpão e a tarrafa. Entre 
as espécies mais pescadas estão o tambaqui, o tucunaré, o arauanã e 
o curimbatá, muito apreciados e valorizados na gastronomia local.

Figura 34. Os rios no cotidiano dos ribeirinhos amazonenses de Mamirauá.

Fonte: Pasa, M. C. 2013.

A alimentação básica na região constitui-se do pescado e da fari-
nha de mandioca. Assim, há uma tentativa de valorizar o artesanato 
e a cultura locais e de gerar tecnologia para a região. Um exemplo é 
o cevaciclo, um equipamento artesanal que prepara a massa para 
fazer farinha de mandioca, o principal alimento de quem vive na 
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várzea amazônica. É uma engrenagem montada a partir de uma 
roda de bicicleta, que reduz em até seis vezes o tempo de proces-
samento da mandioca, e usado por pequenos produtores rurais. 

As plantas usadas pela população ribeirinha amazônica são 
diversas e o seu uso é exercido nas atividades do cotidiano. Os 
ribeirinhos vivem e convivem em ambientes naturais como flores-
tas, ou ambientes antropicamente modificados, como as hortas, os 
quintais, as roças e com destaque para o manejo cultural ecologi-
camente sustentável, nos diferentes biomas locais.

Biodiversidade na Amazônia

Abricó-de-macaco (Couroupita guianensis)

Ocorre em toda a região amazônica, principalmente nas áreas 
inundáveis de rios e beiras de igapós. Possui altura variando de 8 
a 15 m, com tronco de 30 a 50 cm de diâmetro. As folhas da árvore 
ficam aglomeradas nas extremidades dos ramos e atingem 20 cm 
de comprimento por 14 cm de largura.

Suas flores perfumadas saem diretamente dos troncos e ra-
mos, com período de florescimento longo, de setembro a março. 
A frutificação ocorre de dezembro a março, produzindo grande 
quantidade de sementes. Na Amazônia, a densidade populacional 
da abricó-de-macaco é baixa, mas a árvore também se desenvolve 
bem em terrenos secos do Centro-Sul do País.

Curiosidades

O florescimento da abricó-de-macaco é um espetáculo belo e 
curioso, pois seu tronco fica virtualmente coberto pelas flores de 
perfume forte e tom rosado.

É excelente para o paisagismo, mas tem, como inconveniente, o 
grande tamanho e peso dos frutos, que podem causar acidentes na 
queda, além de produzirem mau cheiro durante o apodrecimento.

Por sua densidade baixa, a madeira é empregada na fabrica-
ção de brinquedos, embalagens leves, folhas para compensados, 
raquetes, moldes para fundição e artefatos delicados.
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Recebe esse nome porque os macacos se alimentam de suas 
castanhas, batendo os frutos até abri-los.

Açaizeiro (Euterpe oleracea)

Palmeira delgada e elegante, a árvore do açaí tem altura de 20 
a 25 m com tronco múltiplo de, no máximo, 25 cm de diâmetro. 
Uma touceira chega a ter até 25 plantas, e a frequência da árvore 
no baixo Amazonas forma populações homogêneas. Encontra-se 
em todo o estuário do Rio Amazonas, mas a “terra do açaí” é a 
cidade de Codajás (AM). Produz sementes quase o ano inteiro, 
mas a maturação dos frutos ocorre com mais intensidade entre 
julho e dezembro. Em cachos, os frutos têm coloração violácea e 
peso médio de 1 g, sendo que cada inflorescência fornece até 6 kg 
de frutos. Estes são muito apreciados pela população amazônica 
para o fabrico do vinho de açaí e, nas camadas mais pobres, são a 
principal fonte de proteína alimentar.

Curiosidades

Com propriedades energéticas e antioxidantes, a polpa do açaí 
virou moda no Sudeste do País e nos Estados Unidos. Ainda assim, 
só 850 t/mês de polpa são consumidas pela Região Centro-Sul, en-
quanto, em Belém, o consumo de açaí fresco chega a 4,5 mil t/mês.

Na região de Belém, uma única pessoa consome até 2 lg de açaí 
por dia, geralmente com farinha de mandioca, tapioca e açúcar, 
mas também com peixe assado e camarão seco.

A madeira é utilizada pelos ribeirinhos para estacas e assoalhos; 
e as folhas, para cobertura das cascas. As sementes fornecem um 
substrato orgânico muito valorizado na horticultura e no artesa-
nato locais.

Na floresta, os coletores de açaí trabalham em família e só em 
tempo seco, pois os troncos ficam muito escorregadios quando 
chove. Eles escalam a árvore com a ajuda de uma peçonha — anel 
torcido em oito feito com fibras da mata, que passada em volta dos 
pés, permite melhor apoio sobre o tronco.

127 



Andiroba (Carapa guianensis)

Essa árvore pertence à família do mogno. Pode ser encontrada 
na Amazônia, em regiões alagadiças. Espécie de grande porte, sua 
altura varia de 20 a 30 m, com tronco de 50 até 120 cm de diâme-
tro, apresentando uma casca grossa. Suas folhas são compridas, 
variando de 85 a 115 cm; as flores são de cor creme, e os frutos, 
em forma de cápsula, contêm quase sempre seis sementes. Quando 
caem no chão, se não são germinadas rapidamente, acabam sendo 
devoradas por insetos ou roedores. Geralmente, a andiroba floresce 
de agosto a outubro e dá frutos entre janeiro e maio.

Curiosidades

Seu óleo, extraído da semente, tem propriedades medicinais e é 
usado para o alívio de pancadas, hematomas e inchaços. Também 
é utilizado como antiinflamatório e contra dor de garganta.

O óleo é também empregado como matéria-prima para a fabri-
cação de velas e repelentes de insetos e pela indústria de cosméticos 
para fazer xampus, sabonetes e cremes.

A madeira é de ótima qualidade, imune ao ataque de cupins, 
muitas vezes comparada ao mogno. Pode ser usada na construção 
civil ou para fazer mastros, bancos de barcos e navios.

Quando se queima o bagaço do fruto, ele libera uma fumaça 
que serve como repelente de mosquitos. Também conhecida como 
aningaúba, aninga-de-macaco, aninga-de-espinho, guimberana, 
imbé-da-praia.

Os ribeirinhos usam suas flores e seus frutos como iscas para 
pescaria, principalmente do pacu.

Atribuem-se, às folhas e raízes, diversas propriedades terapêuti-
cas. Suas fibras também podem ser aproveitadas para fazer papel.

Apuí ou Mata-pau (Clusia insisgnis)

Na Floresta Amazônica, várias espécies recebem o nome de apuí 
ou mata-pau. Todas elas são do gênero Clusia ou Ficus. São hemie-
pífitas, pois germinam em cima de plantas e lançam suas raízes 
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ao solo. A Clusia insisgnis prefere árvores baixas, suas flores são 
brancas externamente e castanho-purpúreas na parte interna. Já a 
Clusia grandiflora prefere árvores altas e tem flores róseo-pálidas, 
que exalam um forte perfume. O fruto lembra uma cebola e tem 
propriedades diuréticas; por isso, muitas vezes, a árvore é chamada 
de cebola-brava ou cebola-grande-da-mata. Da flor, é extraída uma 
resina que, com a manteiga de cacau, forma um creme usado para 
prevenir rachaduras nos bicos dos seios.

Curiosidades

Sua reprodução acontece com a ajuda de pássaros que comem 
seus frutos e depois expelem as sementes, que acabam caindo nas 
forquilhas de galhos mais altos das árvores, onde brotam; a planta, 
então, lança suas raízes verticalmente até o solo. Essas ramificações 
conseguem, rapidamente, se enraizar e se multiplicar no sentido 
horizontal.

Muitas vezes, abraça a árvore hospedeira, levando-a à morte. 
No entanto, as árvores de grande porte, como a sumaúma, dificil-
mente são dominadas pelo apuí e convivem sem prejuízos mútuos.

Bacaba (Oenocarpus bacaba)

A bacaba é uma palmeira nativa da Amazônia, sendo encontra-
da em florestas do Pará, do Amazonas, de Goiás e de Mato Grosso. O 
tronco da palmeira é solitário, variando de 20 a 30 cm de diâmetro, 
enquanto a altura da árvore chega a 20 m. As folhas, em número 
de oito a dez, podem chegar a 5 m de comprimento; e os cachos, 
que carregam um fruto semelhante ao açaí, a 1,5 m. Surge tanto 
em terra firme quanto na várzea, mas é mais frequente em áreas 
inundáveis, onde forma populações homogêneas de grandes exten-
sões denominadas bacabal. Seus frutos amadurecem de janeiro a 
abril e têm a parte interior comestível.

Curiosidades

Os frutos da bacaba são muito utilizados pelas populações locais 
para o preparo de um vinho semelhante ao do açaí, porém muito 
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mais oleoso; as amêndoas também fornecem um óleo comestível 
de boa qualidade.

A população indígena usa a bacaba confeccionando bolsas e 
abanos com as fibras de suas folhas.

A madeira é empregada localmente em construções rústicas, 
como vigas, ripas, lanças, bengalas, cabos de guarda-chuva e de 
ferramentas, mas a madeira tem durabilidade longa somente em 
ambientes secos.

Bacuri (Platonia insignis)

A árvore do bacuri apresenta porte médio a grande, com altura 
de 15 a 25 m e tronco de até 1 m de diâmetro, com casca espessa e 
enegrecida. Quando cortada, de seu tronco escorre um látex amare-
lo. Seus galhos são orientados numa posição de 60 graus em relação 
ao tronco, e, neles, ficam flores hermafroditas isoladas com cerca 
de 7 cm. O bacurizeiro floresce entre junho e julho, seguindo-se 
a queda das folhas. Os frutos variam em tamanho, cor e acidez, e 
sua safra é entre fevereiro e março. É encontrado geralmente em 
vegetação aberta de transição.

Curiosidades

A polpa do bacuri é cara, podendo chegar a R$ 10,00 por quilo 
no Norte, pois praticamente não há cultivo comercial da fruta, e o 
produto consumido vem todo do extrativismo.

A árvore nativa produz apenas depois de 15 anos de idade, o 
que torna seu cultivo pouco comercial.

Como cada árvore adulta produz de 200 a 300 frutas por ano, 
um bacurizeiro rende, em média, R$ 150,00/ano.

Biribá (Rollinia insignis)

O biribá é uma árvore pequena, de 6 a 10 m, de ramos alongados. 
Sua origem é da fronteira da Amazônia com o Peru, mas espalhou-
-se por todo o Norte e o Nordeste, chegando inclusive ao Caribe. 
Suas flores são solitárias ou encontradas em pares, verde-claras 
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por fora e róseas internamente. Já o fruto apresenta casca grossa, 
amarela e polpa branca, mole, abundante em sementes. É muito 
popular, pois suas sementes germinam com facilidade, frutificando 
de novembro a maio e florescendo de julho a setembro.

Curiosidades

O consumo da polpa se faz essencialmente in natura, mas pode 
ser utilizada para suco, quando fresca, ou para vinho, quando fer-
mentada.Árvores com 5 anos de idade podem produzir entre 25 e 60 
frutos com peso médio de 1 kg; acima de 15 anos, podem produzir 
mais de 150 frutos/ano.É da família da fruta-do-conde e da graviola 
e, dependendo da região do Brasil, é chamada de fruta-decondessa.

Buriti (Mauritia flexuosa)

O buriti é uma palmeira de porte elegante, podendo atingir até 
35 m de altura. Possui folhas grandes, em formato de estrela. As 
flores estão dispostas em longos cachos de até 3 m de comprimento 
e possuem coloração amarelada, surgindo de dezembro a abril. 
Já o fruto é castanho-avermelhado, com superfície revestida por 
escamas brilhantes.

Sua semente é oval, e a amêndoa, comestível. Seu cultivo ocorre 
naturalmente, aparecendo tanto isolado como em grupo, de prefe-
rência em terrenos pantanosos.

Curiosidades

Cada planta costuma possuir de cinco a sete cachos com 400 a 
500 frutos cada um.

Sua polpa é consumida na forma de doce, suco, sorvete ou 
vinho de buriti.

As folhas do buriti são usadas na fabricação de cordas, e as 
raízes, na medicina popular; já o tronco serve para a produção de 
canoas.
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Bromélia (Aechemia ferandae)

As bromélias são plantas da família das bromeliáceas, que 
apresentam folhas rígidas, espinhentas e serrilhadas. O mais fa-
moso exemplar dessa família é o abacaxi, mas a variedade é muito 
grande; apresentam mais de mil espécies nos países de clima tro-
pical. Todas elas acumulam água e detritos no centro das folhas 
em forma de funil.

Espécie endêmica da Amazônia, a Aechemia ferandae se distin-
gue pela coloração diferenciada das folhas, verde na face superior 
e avermelhada na inferior. Suas flores são de forma esférica e 
globosa.

Curiosidades

Também chamada gravatá e caraguatá, a bromélia é muito 
procurada para decoração, por isso algumas espécies começam a 
correr risco de exploração descontrolada.

Ela pode ser epífita, rupícola (isto é, cresce em pedras e solos 
pedregosos) ou terrestre. Esta última, ao contrário das epífitas, não 
possui o funil central para acumularágua e nutrientes, mas, para 
compensar, lança raízes ao solo.
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Camu-camu (Myrciaria dúbia)

Nativo da Amazônia ocidental, esse arbusto atinge, no máximo, 
3 m de altura. Seu caule é liso e ramificado, e parte dele perma-
nece submersa ao longo do ano. Prefere regiões alagadas, como a 
beira de rios e lagos. Suas flores brancas formam grupos de três 
a quatro, exalando um forte odor. A planta jovem tem as folhas 
avermelhadas, que vão se tornando verdes e brilhantes à medida 
que envelhece. Frutifica de novembro a março, quando surge o 
fruto avermelhado, ácido, que vai ficando roxo-escuro quando 
amadurece. Sua casca é resistente, e a polpa, aquosa, envolvendo 
sementes esverdeadas.

Curiosidades

Também conhecido como caçari e cauari, tem um teor de vita-
mina C superior ao da acerola.

É usado como isca por pescadores na Amazônia, principalmente 
na captura do tambaqui.

O fruto e a casca são usados para fazer refrescos, sorvetes, pi-
colés, geleias, doces e licores.

Inicia a frutificação aos três anos, produzindo de quinhentos a 
mil frutos por planta.

Carapanaúba (Aspidosperma nitidum)

Recebe nomes populares como cabo-de-machado, canela-de-
-velho e peroba-de-rego. A carapanaúba é uma árvore de tronco 
sulcado e retilíneo, com até 25 m de altura e diâmetro de 40 a 60 
cm. É encontrada em florestas, em toda a região amazônica até o 
sertão baiano, em Goiás e no Triângulo Mineiro, sendo pratica-
mente indiferente às condições físicas do solo. Possui, anualmente, 
quantidade regular de sementes, disseminadas facilmente pelo 
vento. Dá frutos em agosto e setembro.
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Curiosidades

O nome carapanaúba significa madeira de carapana (mosquito), 
por causa dos buracos em seu tronco.

É encontrada em toda a Floresta Amazônica de terra firme, mas, 
na mata alta inundável da região amazônica, ocorre outra espécie 
de características praticamente idênticas a essa, a Aspidosperma 
carapanauba.

O seu óleo é utilizado pelos caboclos contra a malária e como 
anticonceptivo.

Embora a madeira da carapanaúba seja pesada e dura, é muito 
pouco resistente, mas é fácil de trabalhar, servindo principalmente 
para a confecção de cabos e ferramentas.

Castanheira-do- Brasil (Bertholletia excelsa)

A castanheira tem altura de 30 a 50 m, mas pode chegar, ex-
cepcionalmente, a 60 m. Seu fruto, chamado localmente de ouriço, 
pesa entre 500 e 1.500 g e contém de 15 a 24 sementes (castanhas). 

É característica de mata alta de terra firme, não-inundável, 
de toda a Amazônia. Embora ocorra em determinados locais em 
grande frequência, formando os chamados castanhais, está sempre 
em associação com outras espécies de grande porte. 

Floresce entre os meses de novembro e fevereiro, e seus frutos 
amadurecem entre dezembro e março. As castanhas são sementes 
apreciadas internacionalmente, sendo bastante oleosas, de forma-
to agudo e mais ou menos triangular. É também conhecida como 
castanheira-do-brasil.

Curiosidades

Os frutos da castanheira são coletados quando caem do pé, pe-
sam mais de 1 kg e possuem um orifício cujo diâmetro não permite 
a passagem da quinzena de amêndoas que possui, obrigando os 
castanheiros a usarem um facão para liberar as sementes.
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A espécie é o oitavo produto extrativista nacional e o segundo 
na Amazônia, depois da borracha.

Copaíba (Copaifera multijuga)

A copaíba é uma árvore muito usada em toda a Amazônia, tanto 
pelo óleo como por sua madeira pesada, mas ocorre também em 
formações secundárias em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, São Paulo e no Paraná. Possui uma altura de 10 a 15 m, com 
tronco de 50 a 80 cm de diâmetro.

Cada árvore tem uma copa grande que fornece ótima sombra 
e pode ser empregada na arborização urbana ou rural. Produz, 
anualmente, grande quantidade de sementes, disseminadas por 
pássaros que comem o arilo que as envolvem. Em agosto e setem-
bro, quando a planta está quase totalmente despida de folhagem, 
seus frutos amadurecem.

As flores brancas aparecem de dezembro a março.

Curiosidades

A madeira da copaíba, de superfície lustrosa e lisa ao tato, é 
usada no batente de portas e janelas na Amazônia e na confecção 
de móveis e peças torneadas.

De furos feitos no tronco da copaíba, escorre um líquido trans-
parente e terapêutico, que é o óleo ou o bálsamo da copaíba; seus 
fins são inúmeros: infecções de garganta, bronquite, problemas 
respiratórios, limpeza de feridas e arranhões, diarreias e infec-
ções urinárias, sendo vendido em cápsulas e líquido nos centros 
urbanos.

O óleo puro de copaíba, tirado diretamente do tronco, pode 
substituir o óleo diesel; seu uso também serve para a indústria de 
tintas, vernizes, de cosméticos e fotográfica; só os Estados Unidos 
compraram 84 t de óleo em 1995.
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Cupuaçu (Theobroma grandiflorum)

Da mesma família do cacau, tem origem amazônica e dá em 
árvores pequenas de até 10 m de altura, se forem cultivadas, e 
cerca de 18 m se forem silvestres. As folhas são simples e inteiras, 
longas — de até 35 cm de comprimento —, de coloração ferrugem 
numa das faces. As flores vermelho-escuras prendem-se direta-
mente no tronco. O frutoé oval, com até 25 cm de comprimento, 
de casca dura e lisa e cor castanho-escura. A polpa é branca, ácida 
e aromática. Frutifica de janeiro a maio, com menos intensidade 
nos meses de fevereiro a abril.

Curiosidades

O cupuaçu é saboroso e pode pesar mais de 2 kg; uma árvore 
produz, em média, 20 frutas por ano. O suco, sorvete e doce são 
muito populares em toda a região amazônica.

A Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu é uma das maiores 
produtoras de cupuaçu do País, com mais de 600 hectares plantados, 
onde antes os japoneses tentaram cultivar pimenta.

Um quilo de cupuaçu custa, em média, R$ 0,50. Negócio mais 
lucrativo que vender in natura é produzir a polpa, cujo quilo vale 
R$ 2,00.

O suco das folhas do cupuaçu é usado no tratamento de bron-
quites e infecções renais.

Da semente do cupuaçu, pode-se extrair um excelente óleo usa-
do tanto para o fabrico do cupulate (chocolate de cupuaçu) quanto 
para a indústria de cosméticos.

Dendê (Elaeis oleifera)

Nativa da África, essa palmeira pode alcançar até 15 m de al-
tura, apresentando estipe ereto, escuro e anelado. As suas folhas 
são grandes, de até 1 m de comprimento, com as bases recobertas 
de espinhos. As flores são creme-amareladas e aglomeram-se em 
cachos. Já os frutos possuem forma ovóide, de coloração amarela 
ou laranja, com a semente ocupando totalmente sua cavidade. 
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Desenvolve-se em vários tipos de solo de regiões de clima tropical, 
de preferência bem drenados.

Curiosidades

O dendê é uma cultura perene, cujas árvores produzem por 30 
a 40 anos.

O Pará é o maior produtor de dendê do País, com uma área 
plantada em torno de 30 mil hectares e responsável por 85% das 
93 mil t anuais de óleo bruto.

A única refinaria de dendê está instalada às margens da Baía 
de Guajará, em Belém.

Graviola (Annona muricata)

Árvore pequena, de 4 a 8 m, tronco reto e copa reduzida com 
folhas largas estão entre as características da espécie que fornece a 
graviola. As folhas são amareladas e dispostas ao longo dos ramos 
ou nos troncos; já os frutos medem de 15 a 30 cm de comprimento.

Sua casca é verde, mesmo quando madura, e a polpa é branca 
e agridoce com sementes negras. Embora seja uma planta tropical 
americana, atualmente é cultivada em várias partes do mundo, 
preferindo sempre o solo argiloso. É muito suscetível ao ataque 
dos insetos conhecidos como brocas. Frutifica de janeiro a março.

Curiosidades

É considerada a maior, a mais perfumada e a mais importante 
entre as frutas conhecidas por araticuns, como se nomeiam as da 
família da fruta-do-conde ou do biribá.

Possui falsos espinhos em seu corpo, recurvados e curtos, porém 
moles, com a forma de um coração verde alongado.

Embora uma graviola pese entre 1 e 4 kg, contam-se casos de 
árvores que chegam a produzir frutos de 10 kg; mas, em virtude 
de seu peso, logo caem e são esmagados.
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Guaraná (Paullinia cupana)

O guaraná é uma planta nativa da Amazônia, em forma de ar-
busto ou cipó lenhoso. É composta de flores brancas, masculinas e 
femininas, que surgem de julho a setembro. O fruto possui cerca de 
2,5 cm de diâmetro, com tom vermelho-alaranjado quando maduro. 
As sementes são negro-brilhosas, com a metade inferior recoberta 
por um arilo branco, que lhe dá a aparência de um olho humano. 
Frutifica de janeiro a março.

Curiosidades

Foram os índios sateré-maués (AM) que descobriram as proprie-
dades do guaraná na Amazônia; fora da região, é a Bahia o estado 
pioneiro na cultura desse fruto.

A cada dia, amplia-se a cultura do guaraná devido ao aumento 
da demanda para fabricação de bebidas e fármacos, que servem, 
principalmente, como antitérmicos, antineurálgicos, antidiarréicos 
e estimulantes poderosos.

Segundo a lenda da origem do guaraná dos sateré-maués, ha-
via três irmãos, dois rapazes e uma moça, sendo os dois primeiros 
muito preguiçosos e dependentes da irmã. Esta ficou grávida e deu 
à luz um menino de belos olhos negros, que foi assassinado aos 
cinco anos pelos tios invejosos. A mãe retirou-lhe então os olhos e 
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plantou-os como sementes, pedindo a Tupã que lhe devolvesse a 
vida em forma vegetal.

Ingá-cipó (Ingá edulis)

O ingá-cipó tem origem na América Latina, mas distribui-se por 
toda a Amazônia, a América Central e pelas Índias Ocidentais. Tem 
altura média de 10 a 15 m e copa aberta e bastante ramificada. As fo-
lhas são compostas e uniformemente paralelas. O fruto é uma vagem 
cilíndrica, verde-oliva, que mede entre 50 e 100 cm de comprimen-
to. Dentro dela, estão as sementes, em número de dez a vinte, en-
voltas em polpa macia de sabor adocicado. A frutificação inicia-se a  
partir de dois anos, com as sementes propagando-se facilmente.

Curiosidades

A polpa do ingá é consumida in natura, tem 70% de umidade e 
é composta em grande parte de açúcar e fibra.

As sementes podem ser usadas para alimentação animal e pos-
suem 17% de proteína.

A árvore do ingá cresce com muita rapidez e, com uma altura 
média de 10 m, já produz de quarenta a cem vagens, duas vezes 
ao ano.

Jatobá (Hymenaea courbril)

O jatobá tem altura de 20 m, mas pode chegar a 30 m, e seu 
tronco alcança até 1 m de diâmetro. A copa é aberta, e as flores são 
vistosas e hermafroditas.

É uma planta pouco exigente em fertilidade e umidade do solo, 
ocorrendo em terrenos bem drenados do norte ao sul do País. O 
fruto é uma vagem oblonga e subcilíndrica, onde estão as sementes 
de cor parda, achatadas, em número de um a oito. São em cor parda, 
achatadas, em número de um a oito. São envoltas por uma polpa 
fresca, farinácea, adocicada, de cor creme, com sabor e cheiro pe-
culiares. A frutificação ocorre quando a planta já está com 8 anos 
de idade, com os frutos amadurecendo em julho.
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Curiosidades

Na língua guarani, jatobá quer dizer folha dura.

A semente e a seiva do jatobá são ótimos fortificantes; a resina 
extraída dos frutos é medicinal e também usada para verniz.

A madeira do jatobá, muito dura ao corte e resistente ao ataque 
de insetos, é empregada em construções pesadas, postes e embar-
cações.

Jenipapo (Genipa americana)

O jenipapo ocorre em todo o País, sempre em terrenos muito 
úmidos, como a várzea amazônica. A árvore é pequena, com altura 
entre 5 e 15 m, e o tronco é reto, de casca lisa, verde-acizentado. As 
flores, ligeiramente perfumadas, têm a corola branca ou amarelada 
e surgem entre julho e setembro. O fruto é uma baga ovóide de 10 
por 8 cm, pesando até 500 g, e deve ser consumido bem maduro, 
pois é bastante ácido. Amadurece sempre entre outubro e abril na 
Amazônia. O jenipapeiro produz grande quantidade de sementes, 
que proliferam em matas primárias e em formações secundárias.

Curiosidades

Embora o fruto do jenipapo seja tradicionalmente usado para o 
preparo de licores, refrescos, compotas e doces, sempre foi cultiva-
do pelos índios devido à tinta, muito usada nas pinturas do corpo, 
como, por exemplo, pelos índios caiapós.

O fruto, ainda verde, fornece um suco amarelado que vai gra-
dativamente escurecendo até se tornar azul-escuro ou quase preto.

A madeira do jenipapeiro é branca-marfim, de fácil manuseio, 
e serve para produção de utensílios domésticos e, até mesmo, na 
construção naval.
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Manga (Mangifera indica)

A mangueira tem grande porte, atingindo os 30 m de altura com 
copa densa e larga. O tronco é baixo e ramificado desde os 2 ou 3 
m de altura. As folhas têm coloração avermelhada quando jovens 
e verde-escura posteriormente, enquanto as flores são pequenas 
e róseas. A semente do fruto é achatada, ocupando metade de sua 
dimensão; já a polpa é carnosa e suculenta. Aceita qualquer tipo de 
solo, mas adapta-se melhor a regiões de clima quente e chuvoso.

Curiosidades

A manga é fruta nativa da Ásia, mais precisamente da Índia, sen-
do um dos frutos de origem tropical mais aproveitados no mundo.

A viagem das mangas pelo mundo iniciou-se apenas com a 
descoberta das rotas comerciais marítimas no século 16, e foram 
os portugueses que as trouxeram para a América.

Belém é a cidade das mangueiras, famosa pela abundância da 
fruta.

Existem entre 500 e 1.000 variedades de mangas.

Mogno (Swietenia macrophylla)

O mogno é uma árvore que pode atingir até 30 m de altura, 
ocorrendo em toda a região amazônica, mas é característica da 
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floresta de terra firme, sobretudo as de solos mais argilosos. Seu 
tronco varia de 50 a 80 cm de diâmetro, e as folhas são compostas. 
Floresce durante os meses de novembro e janeiro, e os frutos ini-
ciam a maturação no mês de setembro, prolongando-se até meados 
de novembro. É muito ornamental quando usada na arborização 
de parques e jardins.

Curiosidades

O mogno está em extinção devido ao excesso de exploração da 
espécie para uso em mobiliário de luxo, objetos de adorno, painéis, 
acabamentos internos, entre outros.

A madeira possui altíssima resistência ao ataque de cupins.

Os índios xicrin do catete, no sudeste do Pará, foram os pri-
meiros a plantar mogno de forma manejada, em projeto do 
Instituto Socioambiental, cortando as primeiras árvores para 
venda no ano 2000.

Murici (Byrsonima crassifólia)

É um arbusto de 2 a 6 m de altura, de tronco tortuoso, casca 
áspera e copa estreita. Os ramos crescem tocando o solo em sentido 
horizontal. As flores são hermafroditas, formadas por cinco pétalas 
amarelas ou alaranjadas. O fruto é pequeno, e sua parte comestível, 
pastosa e amarela tem só 5 mm de espessura. Abrange toda a Ama-
zônia, o Mato Grosso e Minas Gerais, embora seja típica de áreas 
campestres, savanas e capoeiras. Frutifica de dezembro a abril.

Curiosidades

O murici é da mesma família que a acerola.

É conhecido por suas cores: há o murici-amarelo, o murici-
branco, o murici-vermelho, o murici-de-flor-branca, o murici-de-
flor-vermelha, além do murici-da-chapada, o murici-da-mata e o 
murici-do-brejo.

Nos mercados da Amazônia, o murici ocupa o mesmo espaço 
destinado a frutas tão importantes quanto a graviola, o jambo e 
o caju.
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Ninféia ou Jacinto-d’água (Nymphaea sp.)

Essa planta da família das ninfeáceas é tipicamente aquática e 
perene, com folhas redondas e flutuantes, com diâmetro de quase 
25 cm. Prefere águas calmas de lagos e rios, especialmente aqueles 
com boa oxigenação. Suas flores são branco-amareladas, flutuan-
tes e com mais de 10 cm de diâmetro, formadas por quatro a seis 
conjuntos de sépalas. No centro, há uma espécie de coroa, formada 
basicamente por pétalas. Quando encontra águas adequadas, sua 
multiplicação é espantosamente rápida.

Curiosidades

Também conhecida como nenúfar, jacinto-d’água, lírio-d’água, 
bandeja-d’água.

É utilizada como alimento por homens e animais.

Seu nome vem da deusa grega da primavera Nynphea, a ninfa 
das águas. Ela é cercada de lendas que a relacionam com poderes 
místicos e afrodisíacos.

Cientificamente, sabe-se que tem alcalóides com propriedades 
sedativas.
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Orquídea-vermelha (Cattleya violacea)

A família das orquidáceas é uma das mais numerosas da flo-
ra mundial, são dois mil gêneros, com cerca de 35 mil espécies 
naturais e outras 50 mil híbridas, feitas em laboratório. Cerca de 
90% das espécies são hermafroditas, pois o aparelho reprodutivo 
inclui tanto órgãos femininos como masculinos. A polinização é 
feita geralmente por insetos, atraídos pela coluna carnosa que fica 
na pétala mais colorida das três que formam a flor. Essa espécie 
apresenta flores avermelhadas ou arroxeadas.

Curiosidades

Por sua beleza, é muito coletada na Amazônia, o que ameaça 
a espécie.

Apesar de serem consideradas plantas “novas” no reino vegetal, 
as orquídeas são conhecidas do homem há muito tempo. Foram 
catalogadas pelos chineses há cerca de quatro mil anos.

Pau-d’arco-amarelo (Tabebuia serratifolia)

É muito frequente na região amazônica. Possui altura de 8 a 20 
m e tronco de 60 a 80 cm de diâmetro. É uma árvore característica 
da floresta tropical; embora exista em áreas de floresta secundária, 
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prefere solos bem drenados situados nas encostas. A dispersão de 
suas sementes é geralmente uniforme e sempre muito esparsa. 
Durante os meses de agosto e novembro, quando as flores amare-
las caem, a árvore fica totalmente despida de folhagem. Os frutos 
amadurecem entre outubro e dezembro.

Curiosidades

Essa árvore é típica da Amazônia, mas, como a Tabebuia umbel-
lata, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul; a 
Tabebuia vellosoi, de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, de Goiás e 
do Rio de Janeiro; a Tabebuia chrysotricha, do Espírito Santo a San-
ta Catarina; e outras como Tabebuia ochracea e Tabebuia caraíba, 
apresentam, todas, o nome popular de ipê-amarelo, tendo poucas 
diferenças entre si.

A beleza da árvore, quando em flor, é vista facilmente na Flo-
resta Amazônica em sobrevôos de agosto a novembro.

O ipê-amarelo é a árvore-símbolo do Brasil.

Pau-rosa (Aniba rosaeodora)

O pau-rosa é uma bela árvore da floresta de terra firme que 
pode atingir 30 m de altura, e seu tronco, mais de 2 m de diâmetro. 
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Floresce de maneira irregular, e a floração nem sempre é seguida 
de frutificação.

É encontrado em toda a Amazônia, mas observam-se variações 
entre as populações das Guianas e do Amapá e as do sul da região 
amazônica. Árvores com um diâmetro superior a 10 cm encontram-
-se em densidade inferior a uma unidade por hectare.

É difícil o acesso ao pau-rosa, e os que se encontram próximos 
aos rios já foram explorados há muito tempo por servir como in-
grediente de produtos da indústria cosmética e perfumaria.

Curiosidades

É também conhecido como pau-rosa-do-oiapoque.

A exploração do pau-rosa, para obtenção de uma essência co-
nhecida como linalol, acarreta o seu desaparecimento. Mas hoje 
existem pesquisas que demonstram ser possível extrair o óleo do 
pau-rosa a partir de galhos e folhas, o que pode indicar uma forma 
de seu extrativismo sustentável em um futuro próximo.

Os frutos são muito apreciados por papagaios e araras, sendo, 
muitas vezes, devorados antes da maturação, sobrando poucos 
para a reprodução da árvore.

Atualmente, são cortadas mais de três mil árvores para a extra-
ção do óleo essencial. Apesar da síntese do linalol já existir há trinta 
anos, a indústria, principalmente a cosmética, prefere o produto 
natural ao sintetizado.

Piquiá (Caryocar villosum)

A árvore do piquiá é muito alta, chegando a 50 m, com tronco de 
até 2,5 m de diâmetro, algumas vezes ultrapassando os cinco metros. 
As flores são amarelas, com cinco pétalas e 2,5 cm de comprimento. 
O fruto é de formato variável em função do número de sementes, 
que pode ser de um a três. Ocorre desde o noroeste do Maranhão 
até o alto Amazonas, disperso na mata de terra firme. O fruto, com 
polpa endurecida, oleosa e amarelada, só é consumido depois de 
cozido, chegando a fornecer 76% de gordura branca e comestível.
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Curiosidades

Os caçadores adoram o piquiazeiro: suas flores, que formam um 
tapete no chão, atraem grande número de pacas, veados, tatus e cutias.

Cerca de 14 mil unidades de flores por dia caem do piquiazeiro, 
o que equivale a 120 mil por estação.

Um fruto de piquiá vale R$ 0,50 no mercado Ver-o-Peso, em 
Belém, e cada árvore produz uma média de 500 frutos/ano.

Três dúzias de piquiás podem render mais de 2 l gramas de óleo 
bom para cozinhar e fritar peixe; já a casca da fruta é aproveitada 
para fazer sabão, enquanto a madeira compacta é boa para con-
fecção de canoas e fundos de embarcações maiores. Seus frutos, 
cozidos, são muito apreciados pela população em geral.

Pupunha (Bactris gasipaes)

Palmeira que pode chegar a 20 m de altura e 15 a 25 cm de diâ-
metro no tronco, apresenta, aproximadamente, vinte folhas de 3 a 
4 m de comprimento. As flores possuem um cheiro característico 
que atrai milhares de insetos polinizadores. Os frutos podem ter a 
casca vermelha, amarela, alaranjada ou verde, e a parte comestível 
é espessa e carnosa.

Na Amazônia, após serem cozidos com sal, são consumidos junto 
com café, sendo ricos em proteínas, cálcio e ferro. A frutificação é 
longa, indo de novembro a junho. A árvore ocorre em toda a Amazô-
nia, no Nordeste, no norte da América do Sul e na América Central.
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Curiosidades

A pupunha é considerada a alternativa ecológica para o pal-
mito, pois a árvore não morre com seu corte e, diferentemente 
do palmito juçara da Mata Atlântica, o palmito da pupunha quase 
não tem fibras.

A pupunha é uma cultura permanente que permite o corte ao 
longo do ano todo por um período de vinte anos, sendo que cada 
hectare plantado rende até 2,2 t de palmito de boa qualidade.

Os grandes produtores de palmito de pupunha são a Costa Rica 
e o Peru; o Brasil produz, oficialmente, 20 mil t/ano.

A pupunha é rica em vitamina A e tem taxa zero de colesterol, 
mas nunca se deve comer uma pupunha crua devido à presença de 
ácido oxálico, que inibe a digestão e pica a língua; deve ser cozida 
por 50 a 80 minutos e depois descascada.

Seringueira (Hevea brasiliensis)

A seringueira aparece nas margens dos rios e em lugares inun-
dáveis da mata de terra firme, em toda a região amazônica. Chega 
a 30 m de altura com tronco de 30 a 60 cm de diâmetro. Na Floresta 
Amazônica, há mais de onze espécies de seringueiras, todas do 
gênero Hevea e muito parecidas com a H. brasiliensis. Florescem 
a partir de agosto, prolongando-se até o início de novembro. Já os 
frutos começam a amadurecer no período de abril a maio. Suas 
amêndoas fornecem um óleo secativo usado pela indústria de tintas, 
mas o maior valor da árvore é o látex, extraído de seu tronco, que 
é transformado em borracha.

Curiosidades

A resina extraída dessa árvore foi usada primeiro para fazer 
seringas, daí o nome de seringueira.

Sua exploração representou a maior atividade econômica da 
região amazônica entre os anos de 1870 e 1910, principalmente 
pela descoberta da borracha vulcanizada (que não amolece com 
o calor), em 1844, por Charles Goodyear, e pela invenção do pneu, 
em 1888, por John Boyd Dunlop.
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Atualmente, a borracha nacional vem retomando forças. O 
governo do Acre tem investido em tornar as alternativas de coleta 
de borracha e castanha sustentáveis do ponto de vista social, eco-
nômico, político e ambiental. O látex produzido em alguns locais é 
vendido para a fabricação de preservativos no Sul do País.

Sumaúma (Ceiba pentandra)

Também conhecida como árvore-da-seda, árvore-da-lã e pai-
na-lisa, a sumaúma é a maior árvore da Amazônia e tem como 
característica uma pluma que envolve suas sementes. Apresenta 
uma altura média de 30 a 40 m e tronco de até 160 cm de diâmetro, 
dotado de sapopemas basais, raízes escoras que aumentam a esta-
bilidade de troncos tão grandes que têm espinhos em quase toda a 
sua extensão. Está em toda a bacia amazônica, em terrenos muito 
úmidos e pantanosos da mata primária de várzea, embora ocorra 
também em formações secundárias, comportando-se como planta 
pioneira. Suas flores aparecem nos meses de agosto e setembro, 
com a árvore quase totalmente despida de folhagem. Em outubro 
e novembro, os frutos amadurecem.

Curiosidades

É comum ver muitas plumas contendo sementes no chão ao 
redor da árvore.

A pluma que envolve essas sementes é denominada kapok, 
sendo muito utilizada industrialmente para a confecção de bóias 
e salva-vidas, para enchimento de colchões e travesseiros e como 
isolante térmico.

Das sementes, extrai-se um óleo comestível que serve também 
para iluminação e fabrico de sabão.
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Taperebá ou Cajá (Spondias mombin)

Árvore de 25 m de altura, com galhos a partir de 3 a 5 m do solo, 
formando uma copa espraiada de até 15 m de diâmetro. O tronco 
possui uma casca rugosa e fissurada, e as folhas chegam a 70 cm 
de comprimento. Os frutos têm casca fina, lisa e polpa doce de 
sabor e cheiro muito agradáveis. Já o caroço é espesso e lenhoso. 
Frutifica de dezembro a junho. Encontra-se em quase todo o Brasil 
e na América até a Flórida, mas prefere as matas de terra firme e 
de várzea da Amazônia.

Curiosidades

Fazem-se suco, sorvete, geleia e compota com a polpa do tapere-
bá, enquanto do tronco se obtém madeira branca e elástica, usada 
na fabricação de caixas.

Seus frutos são encontrados nas feiras da Amazônia o ano todo, 
mas, durante a estação chuvosa, de janeiro a abril, aparecem em 
maior quantidade. Cada árvore produz cerca de mil frutos por ano.

Tucumã (Astrocaryum aculeatum)

É uma palmeira solitária de estipe ereto que alcança de 10 a 15 
m de altura, sendo repleta de espinhos negros, longos e dispostos 
em anéis que se adensam na metade superior do tronco. As folhas 
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também têm espinhos por toda a extensão. Os frutos podem pesar 
até 75 gramas e surgem de janeiro a abril. Esse tipo de tucumã é 
nativo do Amazonas, onde é muito frequente. É comum na vegeta-
ção secundária ou nos descampados em solos pobres e degradados.

Curiosidades

O consumo normal do fruto é in natura e na forma de sorvete, 
licor e doce. Sua parte carnosa e alaranjada é muito apreciada em 
sanduíches com queijo e também com tapioca de mandioca.

Das folhas, retiram-se as fibras empregadas no preparo de redes 
de pescar e de dormir, linhas para arco-e-flecha, cestos e balaios; 
os índios usam o endocarpo da planta para confeccionar brincos, 
anéis, pulseiras e colares.

O tucumã oferece uma remuneração de trabalho maior que a 
do açaí, pois essa atividade não requer deslocamentos pela floresta.

Urucum (Bixa orellana)

É uma espécie de arbusto que chega, no máximo, a 5 m, com 
tronco de 15 a 25 cm de diâmetro. Ocorre em toda a floresta da re-
gião amazônica até a Bahia, mas preferencialmente em solos férteis 
e úmidos de beira de rios. As sementes são produzidas em grande 
quantidade o ano todo e disseminadas tanto pelo homem como 
por animais que se alimentam de seus frutos. Floresce durante a 
primavera e o início do verão, e os frutos amadurecem no final do 
verão e início do outono. É também conhecida como uma planta 
medicinal, já que suas sementes são utilizadas contra bronquite e 
febre, e também como cosmético.

Curiosidades

As matérias de cores amarela e vermelha, conhecidas como 
colorau pela população, são extraídas da polpa que envolve as se-
mentes, sendo empregadas na culinária e na indústria alimentar, 
além das indústrias de impressão e de tecidos.

É empregada pelos índios amazônicos para tingir a pele, como 
repelente de insetos e para rituais religiosos.
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É cultivada em muitas regiões do País para exploração de suas 
sementes e como planta ornamental, principalmente pela rapidez 
de seu crescimento em ambientes abertos.

Vitória-régia (Victoria amazonica)

É uma planta aquática com folhas com cerca de 40 cm de diâ-
metro e margens sinuosas. Pode chegar, no entanto, a até 1,2 m de 
diâmetro. As flores possuem de 8 a 15 cm de diâmetro e contêm 
de 12 a 23 pétalas muito perfumadas. Possui um fruto carnoso 
endurecido, com numerosas sementes. No interior das folhas flu-
tuantes, há uma rede de nervuras e compartimentos cheios de ar, 
recobertos com espinhos.

Curiosidades

Seu nome foi uma homenagem de seu descobridor, Lindley, à 
rainha Victoria da Inglaterra.

Quando as lagoas onde vive secam, as cápsulas de sementes 
ficam enterradas na lama até o retorno da água, na próxima cheia, 
para então germinar.

O pecíolo que fixa a planta ao fundo prolonga-se por mais de 
5 m em alguns locais.

Existem muitas espécies de animais aquáticos que utilizam as 
raízes dessa planta para se abrigar, se alimentar e se reproduzir.

É polinizada por somente uma espécie de besouro, que é atraído 
pelo forte cheiro que suas belas flores brancas exalam.

Fonte: Guia Philips Amazônia Brasil, 2020. 
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Algumas considerações 

A medicina tradicional é um legado que envolve o conhecimento 
popular sobre o uso das plantas medicinais, e representa um meio 
cultural vinculado à herança ambiental transmitida entre gerações. 
A prática da medicina tradicional nas comunidades estudadas é 
a maneira mais imediata e econômica para tratar problemas de 
saúde, já que a maioria estão longe dos centros urbanos. Neste 
estudo, o consenso de uso das plantas para a categoria medicinal é 
expressivo. Isso, provavelmente, se deve a diferentes conjuntos de 
plantas medicinais resultantes de análises biogeográficas e carac-
terísticas espaciais dos respectivos biomas, bem como do histórico 
e peculiaridades culturais de cada localidade. O estudo contribui 
para uma melhor compreensão dos legados históricos da Diáspora 
Africana e de expansão européia (portuguesa) como agentes na 
modelagem de ambientes neotropicais, assim como a adaptação 
e manutenção de novos elementos em floras locais. Ainda, que 
a medicina tradicional também pode ser obtida da extração de 
produtos florestais não madeireiros (PFNMs) contribuindo para 
os meios de subsistência de inúmeras famílias que vivem na Ama-
zônia brasileira. Apesar de sua importância socioeconômica, não 
existem estudos abrangentes que diferenciam os valores do PFNM 
em toda a Amazônia brasileira. Os desafios estão relacionados 
às principais limitações comparando estimativas de estudos que 
fornecem uma visão fragmentada da situação socioeconômica na 
Amazônia como um todo.

 A Amazônia brasileira possui a maior floresta tropical do mun-
do, com maior biodiversidade do planeta, abriga centenas de povos 
tradicionais e indígenas e o reconhecido papel positivo exercido 
por populações tradicionais ribeirinhas no esforço de proteção am-
biental e de forma sustentável. Os biomas da Amazônia brasileira 
possuem riquezas incalculáveis com potencial para descobertas 
de novos alimentos, cosméticos e produtos medicinais. A maioria 
dos remédios é sintetizada a partir de vegetais. Atualmente, muitos 
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laboratórios fabricam fitoterápicos a partir de dados empíricos 
coletados em pesquisas etnobotânicas nas regiões da Amazônia 
brasileira. Um dos resultados é o tratamento da diabetes com subs-
tâncias extraídas da folha da Bauhinia sp., popularmente conhecida 
como pata-de-vaca, entre outros produtos industrializados. 

 A segurança alimentar é uma prioridade nas agendas de de-
senvolvimento, mas o papel que as florestas desempenham, tanto 
diretamente, através de contribuições dos meios de subsistência e 
indiretamente através de serviços ecossistêmicos é frequentemente 
esquecido e que famílias em torno de florestas derivam em média 
21% de sua renda com a colheita de produtos florestais, na forma 
de extrativismo sustentável como raízes, cascas, folhas, flores, mel 
e madeiras, entre outros. Portanto, a manutenção das florestas e a 
preservação do saber ancestral são fundamentais para conservar a 
biodiversidade, além da valorização de bioprodutos, e consequente 
investimento em ciência e tecnologia, capazes de revolucionar a 
ciência e a indústria moderna, e ainda propiciar uma fonte infinita 
de benefícios para a humanidade. O desenvolvimento apenas eco-
nômico é hoje uma noção superada, e recomenda-se a ênfase no 
desenvolvimento que se preocupe também com a situação social 
das populações tradicionais e a conservação dos recursos naturais. 

 Considerando o tamanho da Amazônia brasileira o estudo não 
fornece uma descrição etnobotânica exaustiva das áreas estuda-
das. Tal esforço ainda é necessário, e abriria caminho para futuros 
estudos fitoquímico e farmacológico, especialmente. Portanto, 
recomendamos que pesquisas futuras abordem a proximidade 
taxonômica e filogenética das espécies compreendendo a flora 
medicinal utilizada nas comunidades tradicionais da Amazônia 
brasileira. Finalmente, propalar informações sobre o uso de plantas 
medicinais na prática da medicina popular em meio às pluralidades 
culturais, fortalecerá os valores e a riqueza de diferentes culturas 
e tradições, ainda contidas nos biomas da Amazônia brasileira.

154 



Agradecimentos 

Agradecemos a todas as comunidades e as pessoas que par-
ticiparam das pesquisas ao longo de vários anos de estudos, em 
diferentes regiões da Amazônia brasileira. Agradecemos ao Progra-
ma de Pós-graduação Ciências Florestais e Ambientais – PPGCFA/
UFMT, através dos Coordenadores Prof. Dr. Alberto Dorval, Prof. Dr. 
Ronaldo Drescher, Prof. Dr. Gilvano Ebling Brondani, Profa. Dra. 
Bárbara Corradi, Prof. Dr. Samuel de Pádua Chaves e Carvalho e 
respectivos Vice – Coordenadores. Também agradecemos ao PPG em 
Educação em Ciências e Matemática (PPGECEM) da Rede Amazônica 
de Educação em Ciências e Matemática (REAMEC), através da Coor-
denadora e Vice – Coordenadora Profa. Dra. Marta Pontin Darsie e 
Profa. Dra. Gladys Wielewski, respectivamente. Os estudos foram 
financiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) e recursos financeiros da UEA – Uni-
versidade Estadual do Amazonas e UFMT – Universidade Federal 
de Mato Grosso, campus de Cuiabá – MT. Em especial agradecemos 
a todos os Doutores e Doutorandos, aos Mestres e Mestrandos sob 
a minha orientação. Também agradecemos a Doutoranda da Rede 
Bionorte/UFMT, Margô De David pelo apoio à consulta taxonômica, 
de acordo com Missouri Botanical Garden, NY, especialmente nas 
comunidades mato-grossenses. Agradecemos ao Herbário Central 
da UFMT, ao Curador Prof. Dr. Germano Guarim Neto, e atualmente 
a Curadora Profa. Dra. Temilze Gomes Duarte. Aos Herbários da 
UNIR, UFAM e UEA de Tefé, agradecimentos. 

155 



Referências

ALVES, D. S. Space-time dynamics of deforestation in Brazilian Ama-
zonia. International Journal of Remote Sensing, London, v. 23, n. 
14, p. 2903-2908, July 2002.

AMOROZO M. C. M. Pluralistic medical setting and medicinal plants use 
in rural communities, Mato Grosso, Brazil. Journal of Ethnobiology 24 
(1): 139-161. 2004.

AMOROZO, M. C. M. Sistemas agrícolas de pequena escala e a ma-
nutenção da agrobiodiversidade - uma revisão e contribuições. 
Rio Claro, SP: Edição do autor; Botucatu: FCA – UNESP. 120p. 2013.

APG IV – Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm 
Phylogeny Group classification for the orders and families of flowe-
ring plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society 181: 
1-20. 2016. 

ARAUJO, M. M. de; Estudo etnobotânico das plantas utilizadas como 
medicinais no Assentamento Santo Antonio, Cajazeiras, PB, Brasil. 
Cajazeiras, PB: UFCG.

Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Campina Grande, 
2009.

ÁVILA J.V.C, ZANK S, VALADARES K.M.D.O, MARAGNO J.M, HANAZAKI 
N. The Traditional Knowledge of Quilombola About Plants: Does urba-
nization matter? Ethnobotany Research & Applications 14:453-462. 
2015. 

AYRES, J. M. As matas de Várzea do Mamirauá: Médio rio Solimões. 
Brasília, DF. Ed. MCT – CNPq. 2ª ed. Brasília. 123p. 1993.

BIODIVERSIDADE DA AMAZÔNIA. Guia Philips Amazônia Brasil. Site: 
www. horizontegeografico.com.br. Acesso em _ maio_2020.

BRASIL. Manual de doenças mais importantes, por razões étnicas, 
na população brasileira afrodescendente. Ministério da Saúde, 
Secretaria de Políticas de Saúde, Brasília. 2001.

CARVALHO, T.L.G.S.; Etnofarmacologia e fisiologia de plantas me-
dicinais do Quilombo Tiningú, Santarém, pará, Brasil. 2015. 167p. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal 
do Oeste do Pará – UFOPA, 2015.

CONDE B.E, TICKTIN T, FONSECA A.S. Local ecological knowled-
ge and its relationship with biodiversity conservation among two  

156 



Quilombola groups living in the Atlantic Rainforest, Brazil. PLoS ONE 
12(11):e0187599. https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0187599. 2017. 

COSTA, I. B. C.; BONFIM, F. P. G.; PASA, M. C. Ethnobotanical survey of 
medicinal flora in the rural community Rio dos Couros, state of Mato 
Grosso, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 
Medicinales y Aromáticas 16 (1): 53 – 67. 2017.

COUTINHO, A. C.; ALMEIDA, C.; VENTURIERI, A.; ESQUERDO, J. C. D. 
M.; SILVA, M. Uso e cobertura da terra nas áreas desflorestadas 
da Amazônia Legal: TerraClass 2008. Brasília, DF: Embrapa; Belém: 
INPE, 2013. 108 p.

CROSBY A.W. Ecological imperialism: the biological expansion of 
Europe, 900–1900. Cambridge University Press, Cambridge. 1993.

DA VILA-PEREIRA. Bioprospecção e Etnofarmacologia de Plantas 
Medicinais na Amazônia Ocidental. Dissertação de Mestrado. Pro-
grama de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais. Univer-
sidade Federal de Mato Grosso. UFMT. 2020. 138p.

DE DAVI, M.; PASA, M. C. Múltiplos Olhares sobre a Biodiversidade V. 
In: Pasa, M.C. & De David, M. (Orgs) Etnobotânica na cultura de ben-
zedeiras e curandeiros. Mato Grosso – Brasil. Edufmt - MT, Carlini 
e Caniato Editorial – SP. 2017. E-book 514-536p. DOI: 10.29142/mosb5

DIEGUES, A.C.S. O Mito moderno da natureza intocada. In: DIEGUES, 
A.C. (Org.). Etnoconservação: novos rumos para a conservação da 
natureza. 3. ed. São Paulo: HUCITEC-USP, 2000.

DOAN, L.G. Ricin: mechanism of toxicity, clinical manifestations, and 
vaccine development. Journal of Toxicology-Clinical Toxicology, 
New York, v. 42, n.2, p. 201-208, 2005. Disponível em: <http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/15214627>. Acesso em: __ Set. 201_.

FALKENBERG, M. B.; SANTOS, R. I.; SIMÕES, C.M.O. Introdução à aná-
lise fitoquímica. In: SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; 
MELLO, J. C. P.; MENTZ, L. A.; PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da 
planta ao medicamento. Porto Alegre/Florianópolis, 6 Ed. UFRGS/
Ed. da UFSC, 2010.

FERREIRA, A. L. S., PASA, M. C., NUNEZ, C. V. A Etnobotânica na Co-
munidade Barreirinho. Santo Antônio do Leverger – MT, Brasil. Bio-
diversidade, V.15, N2, pág. 85 – 100. 2016.

FIEBIG, G. A & PASA, M. C. As plantas medicinais na comunidade Pas-
sagem da Conceição, Mato Grosso, Brasil. Adv. For. Sci., Cuiabá, v.5, 
n.1, p.237-248, 2018.

157 



FLORA BRASILIENSIS RIO DE JANEIRO: Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro 2017 [http:// floradobrasil.jbrj.gov.br/]. 
Available from: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/.

FONSECA, F. N, BALICK, M. J. 2018. Plant-Knowledge Adaptation in an 
Urban Setting: Candomblé Ethnobotany in New York City. Econ Bot, 
72 (1):56-70. https://doi.org/10.1007/s12231-018-9405-7.

FRAXE, T. de J. P; WITKOSKI, A. C.; MIGUEZ, S. F. O ser da Amazônia: 
identidade e invisibilidade. Revista Ciência e Cultura, São Paulo, 
vol.61 n.3, 2009. Disponível em <http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/
v61n3/a12v61n3.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2015.

GONÇALVES, C. W. P. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Hucitec, 2001.

GUARIM NETO, G., GUARIM, V. L. M., MACEDO, M. Etnobiologia e 
Etnoecologia: pessoas & natureza na América Latina. In: Silva, V. A., 
Almeida, A. L. S., Albuquerque, U. P. (Orgs.) Quintais urbanos e rurais 
em Mato Grosso: socializando espaços, conservando a diversidade 
de plantas., 1ª ed. Recife: Nuppea, 2010. 321-328p.

GUIA PHILIPS AMAZÔNIA BRASIL. Site: www. horizontegeografico.
com.br. Acesso em _ maio_2020

HOORNAERT, Eduardo. La iglesia católica en el Brasil colonial. In: 
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. 2. América Latina 
colonial: Europa e América en los siglos XVI, XVII. XVIII. Barcelona: 
Editorial Crítica, 1990.

HATTORI, E.K.O., NAKAJIMA, J. N. A família Asteraceae na Estação 
de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental Galheiro, Perdizes, Minas 
Gerais, Brasil. Rodriguésia, v.59, n. 4, p. 687-749. 2008.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa de biomas. 
2010.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa de biomas. 
2014.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Ac-
cessed August 2017.

IBGE.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa Integrado 
dos Zoneamentos Ecológico-Econômicos dos Estados da Amazônia 
Legal. 2019. Disponível:https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/
geografia/mapas_doc5.shtm>. Acesso em: 30 de outubro de 2019. 

LANGSDORFF, G. Os Diários de Langsdorff – Mato Grosso e Ama-
zônia. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1997.

158 



LEITE, J.C, SILVA, V.C. Quilombolas do Vale do Guaporé: modos de 
conhecimento e territorialidade. Edufmt/Ed. Sustentável. Cuiabá. Mato 
Grosso. MT. 2014.

LER, S.G.; LEE, F.K.; GOPALAKRISHNAKONE, P. Trends in detection of 
warfare agents - Detection methods for ricin, staphylococcal entero-
toxin B and T-2 toxin. Journal of Chromatography A, Amsterdam, v. 
1133, n. 1-2, p.1-12, 2006. Disponíveem: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/ 16996531>. Acesso em: __ Abr. 201__.

LEWIS, G. P, SCHRIRE, B, MACKINDER, B, LOCK, M. Legumes of the 
World. Royal Botanic Gardens, Kew. v. 28. 2005.

LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil. 3ª edição, São Paulo, Instituto 
Plantarum, 2000, 608 p. 

LORENZI, H. & Matos, F.J.A. Plantas Medicinais no Brasil: nativas e 
exóticas. Nova Odessa, Plantarum. 2002.

LORENZI, H, Matos F.J.A. Plantas Medicinais no Brasil: nativas e 
exóticas. 2nd ed. Plantarum, Nova Odessa, Brazil. 2008.

LORENZI, H. Plantas para Jardim no Brasil: Herbáceas, arbustivas e 
trepadeiras. Plantarum, Nova Odessa, Brazil. 2013.

MAMEDE, J. S. S., PASA, M. C. Diversidade e uso de plantas do Cerrado 
na comunidade São Miguel, Várzea Grande, MT, Brasil. Interações, 
Campo Grande, MS, v. 20, n. 4, p. 1087-1098, out./dez. 2019.

MARGULIS S. Causas do Desmatamento da Amazônia Brasileira. 
Brasília: - 1ª ed. Brasília Editora, Brasília, 2003 100p.

MARTINEZ-HERRERA, J.; SIDDHURAJU, P.; FRANCIS, G.; DAVILA-ORTIZ, 
G.; BECKER, K. Chemical composition, toxic/ antimetabolic constituents, 
and effects of different treatments on their levels, in four provenances 
of Jatropha curcas L. From Mexico. Food Chemistry, London, v. 96, 
p. 80-89, 2006.

MEIHY, J.C.S.B. 1996. Manual de História Oral. São Paulo, Loyola. SP.

MELO, M.M. Plantas tóxicas para bovinos no estado de Minas Gerais. 
Cadernos Técnicos da Escola de Veterinária da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, n. 24, p.5-52, 1998a.

MINAYO M. C.S. 1994. O desafio da pesquisa social. In: MINAYO, MCS. 
(org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 29. ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes. Rio de Janeiro.

MINAYO, M.C.S. 2007. O desafio do conhecimento: pesquisa quali-
tativa em saúde. 10. ed. São Paulo: Hucitec, São Paulo.

159 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Instrução Normativa. Dispõe sobre 
a flora brasileira. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estrutu-
ras/179/ arquivos /179 051220080336 15.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2019.

MOBOT - Missouri Botanical Garden Tropicos Search. Disponível em: 
http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html). Acesso em: março 
2017.

NELSON L.S.; SHIH R. D & BALICK M. J. Handbook of Poisonous and 
Injurious Plants. Second Edition. The New York Botanical Garden, 
Springer, New York, United States. 340 p. 2007.

OSIRIS, M. A. S.; ALFREDO, K. O. H. Pan-Amazônia: Visão Histórica, 
Perspectivas de Integração e Crescimento. Manaus, AM, 2015. 519 p.

PACHECO, P.; MEJÍA, E.; CANO, W.; JONG, W. Smallholder Forestry in 
the Western Amazon: Outcomes from Forest Reforms and Emerging 
Policy Perspectives. Forests 7, 193. 2016 doi:10.3390/f7090193

PARSONS, J. J. The ‘Africanization’ of the New World tropical grasslan-
ds. Tubingen Geographische Studien 34: 141–53. 1970.

PASA, M. C. Medicina tradicional em comunidades mato-grossenses. 
Biodiversidade, (19) 2: 2 – 19. 2020.

PASA, M. C; HANAZAKI, N; SILVA, O. M. D.; AGOSTINHO, A.; ZANK, S.; 
ESTEVES, M. I.P.N. Medicinal plants in cultures of Afro-descendant 
communities in Brazil, Europe and Africa. Acta Botanica Brasílica - 
33(2): 340-349. doi: 10.1590/0102-33062019abb0163. 2019.

PASA, M. C, ZURRA R. M. O, DAVID, M. D. Múltiplos Olhares sobre a 
Biodiversidade. In: Pasa MC & David MD (orgs.) Caminhando com os 
ribeirinhos pela Amazônia Brasileira. Edufmt, Carlini & Caniato SP 
5: 537-548. DOI: 10.29142qmosb5-30. 2017.

PASA M. C, DE DAVID M, DORVAL A, et al. Múltiplos Olhares sobre 
a Biodiversidade. In: Pasa, M.C. (org.). A Etnobiologia na Baixada 
Cuiabana. Carlini & Caniato Editorial. SP. 1 (4): 341- 368. 2015.

PASA, M. C. Saber local e medicina popular: a etnobotânica em Cuiabá, 
Mato Grosso, Brasil. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi Cie. Hum. Belém 
6(1):179-196. 2011.

PASA, M. C.; SOARES, J. J.; GUARIM NETO, G. Estudo etnobotânico na 
comunidade de Conceição-Açu (alto da bacia do rio Aricá-Açu, MT, 
Brasil). Acta Botânica Brasílica, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 195-207, 2004.

PFEIFFER J. M, VOEKS, R. A. Biological invasions and biocultural 
diversity: linking ecological and cultural systems. Environmental 
Conservation 35 (4): 281–293. DOI:10.1017/S0376892908005146. 2008.

160 



POSEY, D. A. Introdução: etnobiologia, teoria e prática. In: RIBEIRO, 
Darcy G. Suma etnológica brasileira. Petrópolis: Vozes/FINEP, 1986.

RAMINELLI, R. Impedimentos da cor: mulatos no Brasil e em Portu-
gal (1640-1750). Varia História, Belo Horizonte, vol. 28, n. 48, jul/dez 
2012, p. 699-723.

RATES, S. M. Plants as source of drugs. Toxicon, v. 39, n. 5, p. 603–613, 
2011.

REIS, J. J. Identidade e Diversidade Étnicas nas Irmandades Negras 
no Tempo da Escravidão. Tempo. Rio de Janeiro, vol. 2, nº3, 1996.

SANTOS, C. A. Fronteira do Guaporé. Porto Velho, RO: EDUFRO. RO. 
2001.

SCAVONE, Orestes; PANIZZA, Sylvio, Plantas tóxicas, 2ª edição, São 
Paulo, CODAC – USP, 1981, 128 p.

SZARO R. C, LANGOR D, YAPI, A. M. Sustainable forest management 
in the developing world: Science challenges and contributions. Lan-
dscape and Urban Planning 47. 135-142. 2000.

SILVA, I. G. R & TAKEMURA O. S. Aspectos de intoxicações por Dieffen-
bachia spp. 

(Comigo-ninguém-pode) – Araceae. Revista Ciências Médicas e Bio-
lógicas. 5(2): 151-159. 2006.

SOUZA, V. C, FLORES, TB, COLLETTA, GD et al. Guia das Plantas do 
Cerrado. Piracicaba, SP: Taxon Brasil. 583p. 2018.

SYMANSKI, L. Slaves and planters in Western Brazil: material cultu-
re, identity and power. Tese (Doutorado em Antropologia) – Faculdade 
de Artes e Ciências Liberais, Universidade da Florida, Gainesville, 2006.

SYMANSKI, L. C. P. Escravidão. In: JESUS, N. M. (org.). Dicionário de 
História de Mato Grosso: período colonial. Cuiabá: Carlini & Caniato 
editorial, 2011.

TAVARES, M. G. C. A Amazônia brasileira: formação histórico-territorial 
e perspectivas para o século XXI. GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, 
Nº 29 - Especial, pp. 107 - 121, 2011.

VOEKS, R. A, GREENE C. God’s healing leaves: The colonial quest for 
medicinal plants in the Torrid Zone. Geographical Review 108(4):545-
565. DOI: 10.1111/gere.12291. 2018.

VOEKS, R. A. Ethnobotany. Internacional Encyclopedia of Geography. 
John Wiley & Sons (editors). DOI: 10.1002/9781118786352.wbieg0300. 
2017.

161 



VOEKS, R. A. Introduction to Ethnobiology. In: Albuquerque UP, Al-
ves RRN (Editors). Diaspora ethnobiology. Springer. pp. 39-45. DOI: 
10.1007/978-3-319-28155-1_7. 2016.

VOEKS, R. A, RASHFORD J. African Ethnobotany in the Americas. 
New York: Springer. 2013.

VOEKS, R. A. Are women reservoirs of traditional plant knowledge? 
Gender, ethnobotany and globalization in northeast Brazil. Singa-
pore Journal of Tropical Geography 28: 7-20 DOI:10.1111/j.1467-
9493.2006.00273.x.2007.

VOEKS, R. A. Sacred Leaves of Candomblé: African Magic, Medicine, 
and Religion in Brazil. University of Texas Press, Austin. 1997.

WHO, 2002.Wold Health Organization. Reducing Risks, Promoting 
Healthy Life. World Health Organization: Geneva. Disponível em: 
http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf. Acesso em: 04 de 
junho de 2017. 

WHO, 2014.World Health Organization International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems. Disponível 
em: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2014/. Acesso em: 
24 fev. 2017.

WHO. Classificação estatística internacional de doenças problemas 
relacionados à saúde, Tenth ed. Editora da Universidade de São Paulo, 
São Paulo. 2007.

WITKOSKI, A. C. Terras, florestas e água de trabalho: os camponeses 
amazônicos e as formas de uso de seus recursos naturais. 2. ed. São 
Paulo: Annablume, 2010.

WWF Ecoregions Profile. Available online: http://www.worldwildlife.
org/ science/ecoregions/ (acesso 11 Outubro 2019).

ZANK, S., ÁVILA, J.V.C, HANAZAKI N. Compreendendo a relação entre 
saúde do ambiente e saúde humana em comunidades Quilombolas de 
Santa Catarina. Rev. Bras. Pl. Med., Campinas, 18(1): 157-167. 2016

ZANK, S., HANAZAKI, N. 2017. The coexistence of traditional medicine 
and biomedicine: A study with local health experts in two Brazilian 
regions. PLoS One, 12, 0174731. 2017.

ZURRA, R. M. Aproximações das representações de Ciências por 
estudantes do Estudantes da educação de Jovens e Adultos em 
Comunidades Rurais de Tefé – AM à Etnociência. Tese de Doutora-
do. Universidade Estadual do Amazonas – UEA. REAMEC. 2017. 212p.

162 




