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Produção e Comercialização de Óleos Vegetais das etnias Xinguanas. O 

Potencial do Óleo de Pequi e Inajá entre as aldeias do Alto e Médio 
Xingu. 

 

1 Resumo executivo 
 
O Parque Indígena do Xingu (PIX), criado oficialmente em 1961, localiza-se na porção 
sul da Amazônia Legal Brasileira, no nordeste do Estado do Mato Grosso com área total 
com cerca de 2,8 milhões de hectares. A Associação Terra Indígena Xingu – ATIX, é 
uma organização civil autônoma, sem fins lucrativos, fundada em 1995 e que visa lutar 
pelo reconhecimento de seus direitos e apoiar o desenvolvimento de atividades 
econômicas desenvolvidas pelas comunidades, onde participam lideranças de todas as 14 
etnias do PIX. O Instituto Socioambiental – ISA, é uma associação civil, sem fins 
lucrativos, fundada em 1994 e visa propor soluções integradas às questões sociais e 
ambientais. O ISA vem atuando no PIX de modo complementar ao Estado através do 
“Programa Parque Indígena do Xingu” que promove, em colaboração com a ATIX, 
atividades de subsistência de importância estratégica, ações de resgate cultural e também 
atua fortemente apoiando a comercialização de produtos indígenas de povos que habitam 
o Parque. 

 
Neste contexto, o Projeto de apoio à alternativas econômicas sustentáveis vem 
desenvolvendo pesquisas relacionadas a alguns recursos florestais de importância 
estratégica no PIX sendo aqui apresentados alguns resultados preliminares sobre o 
potencial de produção e comercialização de óleos vegetais. Neste relatório, avaliou-se o 
potencial de dois recursos florestais em bases ecológicas mais sustentáveis, o Pequizeiro 
(Caryocar villosum), o Inajazeiro (Maximiliana maripa). O Tucum (Astrocaryum 
aculeatum) não será considerado neste relatório por apresentar densidades muito baixas 
nas áreas do norte do PIX, não justificando neste momento, o investimento na 
prospecção detalhada deste recurso. 

 
1.1 Potencial produtivo do Pequi 

 
O pequi é tradicionalmente utilizado por vários grupos indígenas do PIX e assim 
considerado como um dos “traços culturais” característicos da cultura Alto Xinguana. 
Apresenta grande importância para os índios em função de seus diversos usos e 
aplicações, principalmente como alimento e uso do óleo com fins medicinais e cosmético 
O óleo de pequi  possui características físico-químicas benéficas para a pele, pela alta 
concentração de ácido palmítico, oléico e beta caroteno pró-vitamina A. Além disto, 
trata-se de uma planta domesticada pelas etnias Alto xinguanas, possuindo várias 
subespécies endêmicas do PIX, além de estar inserida num complexo sistema de manejo 
incluindo práticas agrícolas e silviculturais, festas associadas, mitos e rituais. 

 
Avaliou-se o potencial produtivo de óleo de pequi para cinco aldeias selecionadas nesta 
primeira fase, Suyá, Kalapalo, Waurá, Yawalapití e Kamayurá, com base no potencial 
ecológico da espécie, na abundância do recursos no contexto do PIX e pelas quantidades 
de consumo estimadas para estes os cinco povos. A tabela I sintetiza as quantificações 
obtidas sobre o potencial produtivo de óleo de pequi. O potencial de produção avaliado 
aponta uma  viabilidade imediata  de comercialização do óleo do pequi. 
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1.2 Potencial produtivo para o Inajá 
 
O Inajá é uma espécie endêmica do norte da América do Sul, característica da região 
amazônica Possui diversos usos por várias populações amazônicas, como na cobertura de 
casas, pontas de flecha, utensílios domésticos, alimento e sal. Na região norte do Parque 
do Xingu, o inajá possui uma ampla distribuição em várias aldeias da região do Médio 
Xingu, norte do PIX, principalmente nas áreas das etnias Kaiabi, Yudjá e Suyá. Em 
muitas destas áreas o inajá ocorre em alta densidade, como resposta ao sistema de 
manejo agrícola tradicional, demonstrando como o manejo florestal do inajá realizado 
pelos índios é sofisticado e preciso por ser capaz de aumentar consideravelmente a 
disponibilidade deste recurso. 

 
Na seleção desta espécie para o projeto de óleos vegetais, considerou-se alguns critérios 
para a análise de potencialidade ecológica, como por exemplo a sua abundância nas áreas 
do PIX, a alta produtividade por área e estar diretamente relacionada ao sistema agrícola. 
Além disto considerou-se também alguns aspectos relacionados ao uso tradicional, como 
uso das folhas para a cobertura das casas e principalmente na produção do óleo de inajá, 
que é amplamente utilizado pelos Kaiabi e Yudjá. 
 
Apesar destes critérios comprovarem o potencial ecológico do inajá para o manejo de 
recursos, estas informações ainda são insuficientes para que se inicie imediatamente de 
um empreendimento neste sentido. Outros fatores também foram considerados, 
principalmente em relação à localização geográficas das áreas produtivas em relação às 
aldeias, as dificuldades de acesso. A pressão de uso sobre o recurso é um fator decisivo 
na avaliação de cada aldeia, visto que suas folhas são utilizadas para a cobertura das 
casas e também por este ocorrer em sítios específicos, como as “manchas de terra preta” 
que são consideradas um recurso escasso e assim estratégico para o desenvolvimento de 
policultivos alimentares no contexto do PIX. O trabalho exigido para a quebra dos fruto, 
com a tecnologia em uso nas aldeias do PIX, poderá comprometer a sua produção 
comercial e necessitaria incorporar tecnologia externa para a quebra do endocarpo para 
viabilizar a atividade. 
 
A tabela 2 avalia o potencial produtivo de inajá. Estes dados foram obtidos segundo 
alguns critérios qualitativos que melhor descrevem a situação de cada aldeia visitada, 
considerando a intenção de produção em litros de óleo e o potencial das áreas de Inajá. 
Atribuiu-se valores para as diferentes situações em relação a cada critério e 
posteriormente um somatório de todos os valores indicados. Ao final, as aldeias foram 
classificadas em ordem decrescente, do maior para o menor potencial, obtendo um 
panorama das aldeias a partir destas variáveis indicando um alto, médio e baixo 
potencial. 
 
Somente parte deste potencial estaria disponível já para este primeiro ano do projeto. A 
comercialização do óleo de inajá dependerá da quantidade mínima requerida pela 
empresa neste primeiro ano. 
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Tabela 1: Dados quantitativos sobre o potencial produtivo de óleo de pequi para as 5 aldeias estudadas (****).  

Parâmetros quantitativos Aldeias 
 Suyá Kalapalo Waurá Yawalapití Kamayurá TOTAL 
       

Número de famílias 17 14 16 12 14 73 
Censo total das árvores de Pequi (nº total) 1952 7646 2943 (****) 1491 14.032 
Oscilação anual da Produção (63,4% do total) (*)  1238 4848 1866 (****) 945 8.897 
Produção de frutos (100/árvore) (**)  123.800 484.800 186.600 (****) 94.500 889.700 
Consumo de frutos (44,46 % ) (***)  55.041 215.548 82.962 (****) 42.015 395.566 
Frutos disponíveis (55.53% do total disponível) 
(***)  

68.759 269.258 103.638 (****) 52.485 494.140 

Potencial produtivo em litros de óleo (80 frutos/L) 860 3.367 1.295 (****) 656 6.178 
Intenção de venda em litros de óleo 150 295 366 180 250 1.241 
Óleo disponível nas casas N obs. 228 203 91 N obs. 522 

  
% do pequizal consumido na aldeia (***) 55.57 55.54 55.51 (****) 55.55  
% do pequizal utilizado no projeto (intenção) 9.7 4.9 15.7 (****) 21.2  
% do pequizal disponível 34.73 39.36 28.94 (****) 23.25  
(*) Durante o inventário de frutos realizado na aldeia Aranha Suyá para o ano de 2000, 36,6% da árvores apresentaram de 0 a 10 frutos, conforme a descrição dos métodos 
empregados. Assim desconsiderou-se este percentual da produção anual. 
 
(**) A produtividade de C. Villosum em solos mais pobres na região de Manaus apresentou uma produtividade de 100 a 300 frutos/árvore. E a média de produtividade 
observada para a aldeia Aranha Suyá, provavelmente para a mesma espécie, foi de 130 frutos para ano de 2000. Assim, assumiu-se a média de 100 frutos/árvore. 
 
(***) Adotou-se a média de consumo obtida na aldeia Kalapalo, (44,46%) através de estimativas de frutos consumidos, conforme a descrição da 
métodos empregados. Os dados apresentados referem-se aos frutos disponíveis 
 
(****) A pedido dos próprios Yawalapiti, adiou-se a contagem dos pequizais, devido ao excesso de trabalho na construção de casas, durante o 
período desta pesquisa. No entanto há pequizais suficientes para a produção comercial. 
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Tabela 19: Aldeias consideradas para o projeto, número de famílias, intenção de produção 
e potencial ecológico do Inajá. 

Aldeias nº 
famílias 

Int. de produção 
 (l de óleo) 

Potencial 
do Inajazal 

Observação 

Kururú Kaiabi 8 24 Alto Muito Inajá, próximo da margem, acesso 
via barco, área exclusiva para o projeto. 

Barranco Alto 
Kaiabi 

3 6 Alto Muito Inajá, acesso fácil por trilha, área 
exclusiva para o projeto. 

Ilha Grande 
Kaiabi 

6 15 Alto Muito Inajá, acesso fácil por trilha, área 
exclusiva para o projeto. 

Itaí Kaiabi 6 7 Alto Muito Inajá, acesso fácil por barco, área 
exclusiva para o projeto. 

PI Diauarum 12 20 Médio Muito inajá, distante do posto, acesso por 
barco na cheia, não é exclusivo para o 
projeto  

Capivara Kaiabi 24 41 Médio Inajazal de média densidade, disperso em 
área grande, acesso por barco e trilha 
pouco distante, exclusivo para o projeto. 

Total parcial 59 113 litros  Aldeias potenciais para a 
comercialização 

Maraká Kaiabi 7 25 Médio Muito Inajá, acesso difícil por trilha longa 
e fechada, barco na cheia, exclusivo para 
o projeto 

Tuba-Tuba 
Yudjá 

12 15 Baixo Pouco Inajá próximo da aldeia, área 
utilizada por outras aldeias, não é 
exclusiva para o projeto  

Paksamba 
Yudjá 

3 5 Baixo Pouco Inajá próximo da aldeia, área 
utilizada por outras aldeias, não é 
exclusiva para o projeto 

Tuiararé Kaiabi 10 35 Baixo Pouco Inajá, acesso difícil por barco e 
trilha de média distância, a área não é 
exclusiva para o projeto 

Pequizal Kaiabi 5 17 Não obs. Não observado, acesso somente na cheia 
do rio, a área não é exclusiva para o 
projeto 

Total parcial 37 97litros  Intenção de produção com maiores  
dificuldades para a produção  

Total geral 96 fam. 210 litros Média de 2,18 litros por família envolvida 

 
 
1.3 Conclusões 
 
O pequi apresenta características de produção muito favoráveis para o início imediato 
do projeto de comercialização de óleo, por tratar-se de um recurso potencial ao manejo 
de recursos florestais, cujo processo é desenvolvido sob bases ecológicas sustentáveis.  
 
Nesta primeira etapa as aldeias Suyá, Kalapalo, Waurá, Yawalapití e Kamayurá 
demonstraram um alto potencial produtivo com capacidade máxima de produção em 
torno de 6.178 litros de óleo, já descontados o consumo médio e que representa o uso 
dos frutos para a alimentação e a utilização do óleo segundo os costumes locais. Para o 
primeiro ano, as cinco aldeias poderão produzir 1.241 litros de óleo, conforme as 
informações obtidas em campo e isto representa apenas de 10 a 20 % do potencial de 
pequi avaliado. Outras aldeias deverão ser incluídas o que irá aumentar o potencial de 
oferta deste recurso pois o pequi é muito abundante entre todos os grupos alto 
xinguanos. O mapa 1 (em anexo) apresenta a localização das aldeias do Alto Xingu que 
foram visitadas, com suas respectivas áreas de pequizais. 
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Os processos produtivos identificados na produção de óleo se diferenciam entre os 
grupos do Alto Xingu, (Kalapalo, Waurá, Yawalapití e Kamayurá) e da região do Médio 
Xingu (Suyá). Seguem uma estrutura familiar de produção e apresentam baixa demanda 
de trabalho, pois a extração além de fácil e com alto rendimento, é realizada apenas 
durante o período da safra, de outubro a dezembro. A estimativa do potencial para a 
produção imediata entre das comunidades considerou o padrão tecnológico 
tradicionalmente utilizado pelos índios no fabrico do óleo. Um outro fator favorável a 
produção comercial é o fato de que a época da coleta e produção de óleo não coincide 
com o período de maior atividade sócio-cultural dos grupos, que está relacionado aos 
meses de seca (verão), de maio até agosto. 
 
O Inajá também apresenta um alto potencial para o manejo de recursos florestais, 
ocorrendo em várias áreas do PIX caracterizando-se como uma recurso estratégico para 
os povos do Médio Xingu. No entanto, apesar de ser um recurso muito abundante em 
algumas aldeias visitadas, sua disponibilidade pode variar muito em função de outros 
usos tradicionais concorrentes. Além disto, as condições de acesso ao recurso também 
são diferentes entre as aldeias, ocorrendo lugares de fácil acesso e outros distantes que 
dependeriam de investimentos de transporte para facilitar a coleta de frutos. Isto 
também é diretamente relacionado à intensidade de uso destes inajazais para a coleta de 
palha para a cobertura das casas, um dos usos principais que poderiam competir com a 
disponibilidade de inajás maduros que produziriam frutos para o projeto de óleos. 
 
Deste modo, existem 6 áreas potenciais identificadas para o início imediato (Kururú 
Kaiabi, Barranco Alto Kaiabi, Ilha Grande Kaiabi, Itaí Kaiabi, Capivara Kaiabi e PI 
Diauarum), que juntas possuem um potencial de produção de aproximadamente 113 
litros de óleo utilizando o método tradicional de produção. Com a introdução de 
maquinário apropriado, sobretudo para facilitar a quebra do caroço, esta quantidade 
poderia aumentar um pouco. A participação de outras (Pakisamba e Tuba-Tuba Yudjá, 
Tuiararé Kaiabi e Pequizal Kaiabi) poderá aumentar este potencial, no entanto as 
mesmas não possuem áreas de inajás abundantes e necessitariam coletar frutos de inajá 
em áreas distantes da aldeia, o que torna mais trabalhosa uma produção comercial mas 
não totalmente inviável. A existência de um interesse comercial efetivo e compensador 
será determinante para organizar o potencial produtivo comercial dessas comunidades a 
partir de 2002. O mapa 2 (em anexo) apresenta a localização das aldeias do Médio 
Xingu, que foram selecionadas para este levantamento, além as áreas de maior e menor 
densidade de Inajá observadas durante o trabalho. 
 
 



 

 9 

1.4 Diretrizes para salvaguarda dos direitos indígenas 
 

1.4.1 Acesso a recursos genéticos 
 
O que a CDB e a MP 2.186-14 visam regulamentar é o acesso à a informação genética 
de determinado recurso biológico com vistas à exploração comercial/industrial. No caso 
dos óleos de pequi e inajá, o processo produtivo indígena destrói totalmente toda a 
unidade funcional de hereditariedade contida nas células do fruto, que leva à 
descaracterização da informação genética do recurso biológico. Portanto, pode-se 
afirmar que, dos óleos de pequi e inajá produzidos pela ATIX, é impossível extrair-se 
células cujo material genético esteja preservado e que possam ser objeto de 
bioprospecção. Assim, comprova-se que os óleos de pequi e inajá não podem ser 
considerados material genético nos termos definidos pela CDB.  

 
Deste modo, a relação a ser estabelecida entre as partes não está sob o crivo da MP 
2.186-14, não necessitando os futuros contratos a serem firmados entre a ATIX e a 
Natura de autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, órgão 
responsável pela administração do acesso a componentes do patrimônio genético 
nacional. 

 
Diante disso, embora a comercialização os óleos de pequi e inajá não estejam sob a 
guarida da MP ou da CDB, todo e qualquer componente in natura do pequi e do inajá 
podem ser considerados material genético sob a ótica estritamente legal, e assim deve 
ser tratado.  
 
1.4.2 Conhecimento tradicional indígena 
 
O processo de produção tradicional os óleos de pequi e inajá no Parque do Xingu 
envolve uma série de conhecimentos por parte das etnias indígenas xinguanas, além de 
ter estreita relação simbólica com seus mitos e tradições culturais. O artigo 8 j da 
Convenção da Diversidade Biológica (CDB) determina o dever de respeito, preservação 
e manutenção dos conhecimentos, inovações e práticas das comunidades indígenas. 

 
Quanto aos conhecimentos científicos sobre as propriedades bioquímicas do pequi e do 
inajá, que são os dados relevantes para que a Natura desenvolva seus produtos finais 
com segurança, são conhecimentos detidos pela comunidade científica já há algumas 
décadas, conforme se denota das informações contidas neste relatório. Em outras 
palavras, as características bioquímicas dos óleos de pequi e inajá e sua vocação para a 
indústria cosmética não são conseqüência dos conhecimentos indígenas sobre o 
processo artesanal de produção do óleo.  

 
Diante disso, pode-se afirmar que o conhecimento das etnias indígenas xinguanas sobre 
métodos de produção dos óleos de pequi e inajá não será repassado à Natura para o 
desenvolvimento do produto final.  Assim, não haverá  uso de conhecimento tradicional 
associado a um recurso natural com fins de desenvolvimento de pesquisa para indústrias 
farmacêuticas ou cosméticas, nos termos da CDB e da MP, razão pela qual, também 
neste tocante, os dispositivos da MP não se aplicam. 

 
1.4.3 Direito autoral coletivo e de imagem 
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Existe o interesse da Natura em se utilizar, como ferramenta de marketing, do fato de 
que os óleos de pequi e inajá são produzidos segundo métodos tradicionais, visando 
com isso agregar valor aos produtos finais por ela desenvolvidos para distribuição ao 
mercado consumidor.  A origem e a carga cultural de que são imbuídos os óleos de 
pequi e inajá produzidos pelas etnias xinguanas conferem um valor intrínseco aos 
produtos finais a serem criados pela Natura, e esse diferencial é fundamental para o 
sucesso da empreitada empresarial. 

 
Nesse caso, entendemos que se faz necessário criar um instrumento de cessão de 
direitos autorais coletivos da ATIX à Natura – pois o que está em jogo é o direito 
autoral coletivo sobre as manifestações culturais dos índios, visando autorizar-lhe o uso 
de  alguns desses direitos como estratégia de marketing do produto final. 

 
Por outro lado, a utilização de qualquer tipo de imagem –aqui incluídas fotografias, 
vídeos etc - associada às etnias indígenas do Xingu para fins propagandísticos pela 
Natura também deve ser regulada pelos futuros contratos a serem firmados entre as 
partes. 

 
Diante disso, faz-se necessário estabelecer critérios e diretrizes para que esses 
conhecimentos sejam utilizados como instrumento de marketing, com a prestação da 
devida contrapartida, justa e eqüitativa, aos povos indígenas xinguanos por parte da 
Natura. 
 
1.4.4 Repartição justa e eqüitativa de benefícios econômicos 
 
Diante da importância da cultura indígena associada ao pequi e ao inajá para o sucesso 
da empreitada, faz-se necessário analisar mecanismos de repartição de benefícios que 
façam jus não apenas ao trabalho de produção da matéria prima do produto (que se 
concretiza no contrato de compra e venda já referido), mas principalmente a todo o peso 
da cultura indígena que recai sobre essa matéria. 

 
Entendemos que a participação nos lucros seja o mecanismo que reflita com mais 
justeza e eqüidade a participação dos povos indígenas do Xingu na elaboração e sucesso 
dos produtos finais da Natura. De acordo com essa sistemática, a Natura destinaria um 
percentual (a ser definido de comum acordo entre ATIX e Natura) de seu lucro líquido 
aferido pela venda dos produtos desenvolvidos a partir dos óleos de pequi e inajá 
produzidos pela ATIX. Esse percentual seria devido independentemente da prestação 
devida pela compra e venda do óleo de pequi, a título de cessão de direitos autorais 
coletivos e de imagem. 

 
Finalmente, seria também interessante constar do material promocional a ser lançado a 
afirmação de que parte da renda obtida com a venda do produto reverteria em prol dos 
povos indígenas que forneceram a matéria prima. Isso legitima a ação da Natura perante 
a sociedade consumidora e reconhece o valor da participação dos povos indígenas no 
desenvolvimento do produto final. 
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Produção e Comercialização de Óleos Vegetais das etnias Xinguanas. 
O Potencial do Óleo de Pequi e Inajá entre as aldeias do Alto e Médio 

Xingu. 
 

2 O Parque Indígena do Xingu. 
 
O Parque Indígena do Xingu (PIX), criado oficialmente em 1961, localiza-se na porção 
sul da Amazônia Legal Brasileira, no nordeste do Estado do Mato Grosso. Ao PIX 
somam-se hoje duas áreas contíguas, a TI Batovi e a TI Wawy, com o conjunto  
totalizando cerca de 2,8 milhões de hectares. O PIX abriga três Postos Indígenas da 
FUNAI (PIs Leonardo, Pavurú e Diauarum). Esta terra indígena foi criada para proteger 
as populações do contato direto com a sociedade envolvente. Contudo, a intensificação 
destes contatos com os não índios, principalmente a partir dos anos 80, propiciou o 
surgimento de demandas por bens externos às culturas indígenas, decorrentes por um 
lado de necessidades familiares e de outro, de infra-estrutura de atendimento de saúde, 
educação, transportes, fiscalização e proteção de fronteiras contra invasores. Estas 
demandas em tempos passados eram geridas pelo Estado brasileiro, que em épocas mais 
recentes vem diminuindo a intensidade de sua participação neste papel. Aos índios, 
diante desta lacuna, só resta buscar articular-se com interlocutores mais próximos, 
muitas vezes com perfil longe do ideal. A frente de expansão econômica se aproxima 
cada vez mais dos limites da Terra Indígena, causando danos ambientais e sócio-
culturais, alguns irreversíveis. Diante deste quadro, o Instituto Socioambiental (ISA) 
vem atuando de modo complementar ao Estado para garantir o direito de 
autodeterminação destes povos e de sua afirmação como sociedades diferenciadas. 

 
Na área do PIX vivem atualmente cerca de 4.000 índios referentes a 14 etnias, com 
distintas línguas e culturas, distribuídos em mais de 50 localidades. Internamente, o PIX 
é dividido em duas regiões culturais distintas: o complexo cultural do Alto Xingu, ou 
“ região do uluri”, formado por dez etnias cujas línguas faladas pertencem aos troncos 
Tupí (Kamayurá, Awetí), Aruák (Mahináku, Yawalapití e Waurá), à família Karibe 
(Kuikúro, Kalapalo, Nahuquá e Matipu) e uma língua isolada, Trumai. No Baixo Xingu 
habitam as etnias que chegaram em períodos mais recentes da história regional como os 
de língua Karibe (Ikpeng), Tupi (Kaiabi e Yudjá), Gê (Suyá). Os Kayapó Mekrângnotí e 
Panará, também de língua Gê foram transferidos na década de 80 (Franchetto, 1987). 
Cada grupo possui diferentes formas de uso, manejo e classificação dos recursos 
naturais, além de conhecimentos peculiares sobre a natureza e os processos tecnológicos 
para transformá-la a seu favor. 

 
A paisagem local representa uma área de transição ecológica das florestas 
semideciduais mais secas ao sul para a floresta ombrófila amazônica ao norte, o que 
caracteriza como um ecótono. Nesta área estão representadas diversas unidades 
fitofisionômicas, como cerrados, campos, florestas de várzea e floresta de terra firme 
constituindo uma grande diversidade nichos ecológicos específicos formados por 
espécies características de flora e fauna. Existem duas estações climáticas bem 
delimitadas: seca, de maio a setembro, e chuvosa, de outubro a abril.  

 
A floresta tropical que ocorre na região do PIX é capaz de fornecer recursos diretos ou 
indiretos que poderiam gerar produtos altamente competitivos e mais próximos dos 
limites de sustentabilidade do ambiente florestal. Estes produtos são provenientes de 
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algumas espécies que fornecem “recursos florestais não madeireiros” (RFNM) e que são 
freqüentemente utilizados pelas populações tradicionais, como indígenas, ribeirinhas, 
caiçaras, caboclos e pescadores desde os tempos mais remotos. Estes recursos são 
importantes para a subsistência destes povos, além de contribuir para um 
desenvolvimento socialmente mais justo e embasado em limites mais próximos à 
capacidade de suporte do ecossistema tropical. O manejo de RFNM é mais compatível 
com o uso sustentável das florestas tropicais, contrário ao manejo de recursos 
madeireiros ou provenientes de áreas desflorestadas para a agricultura ou pecuária. Um 
outro aspecto importante é que o uso ou a venda dos RFNM faz parte do modo de vida 
destas populações e, ao fomentar estes produtos como modelo de desenvolvimento, 
articula-se um processo de resgate e valorização dos aspectos culturais, fundamentais na 
obtenção de resultados mais concretos na manutenção dos caracteres biológicos e 
culturais dos ecossistemas (UNESCO, 1993; Peters, 1996; Arnon e Pérez, 1996). 

 
Neste contexto, alguns recursos naturais mostram-se com amplo potencial para suprir 
mercados para produtos especiais. Um exemplo claro é em relação aos óleos vegetais, 
de uso milenar entre os povos do Xingu, e que vem sendo evidenciados sua importância 
para o atendimento de demandas econômicas principalmente para o suprimento familiar 
de roupas, munição e materiais para caça e pesca, entre outros bens industrializados. Por 
apresentarem características ecológicas e culturais adequadas, foram pré-selecionadas 
como espécies fornecedoras de produtos com maior potencial para a comercialização, o 
pequi (Caryocar cf. villosum), o inajá (Maximiliana maripa) e o tucum (Astrocaryum 
aculeatum). A confirmação deste potencial demanda investimentos prospectivos para 
aprimorar a base de conhecimentos ambientais e sócio-culturais, de modo a garantir o 
uso sustentado dos recursos naturais e a perpetuação do saber tradicional destes povos 
amazônicos. 
 
Existem concentrações de recursos em áreas chamadas de terras pretas, que são sítios 
arqueológicos com distribuição desigual na paisagem do Parque. Estes locais abrigam 
espécies vegetais e animais (inclusive produtoras de óleos essenciais) em composição 
ou proporções superiores a alguns ambientes circundantes e por isso são de extrema 
importância para a sobrevivência física e cultural dos índios. Neste tipo de ambiente 
ocorrem as maiores concentrações de Inajá, e que apresenta uma maior abundância e 
importância cultural na região do médio e Baixo Xingu. No Alto Xingu existem 
também concentrações de determinados recursos estratégicos que ocorrem nas áreas de 
terra preta, no entanto, a base dos cultivos de subsistência está mais relacionada à terra 
vermelha, que embora seja considerada menos fértil, constitui-se no principal ambiente 
para o cultivo do pequi. Assim, as grandes concentrações de pequizais do PIX 
encontram-se nas áreas cultivadas pelos grupos alto-xinguanos. 
 
3 Método de trabalho 
 
O método de trabalho resume-se em abordagens distintas que visaram avaliar o 
potencial produtivo do óleo de pequi e Inajá, além de considerar as informações locais 
sobre os aspectos ecológicos e culturais. Também considerou-se o Projeto de Formação 
de Professores Indígenas, envolvendo as escolas locais do Alto Xingu de modo a 
mobilizar toda a comunidade junto às atividades desenvolvidas com o projeto de óleo de 
Pequi, considerando diferenças de gênero e idade. Parte deste trabalho é disponibilizado 
ao longo do texto através de desenhos e mapas. Nas aldeias do Médio Xingu, realizou-
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se um estudo prelimira sobre a viabilidade de produção do óleo de Inajá e por este 
motivo as escolas ainda não foram envolvidas no projeto, evitando gerar espectativas 
desnecessárias. 
 
O potencial produtivo do Pequi e Inajá foi obtido através de critérios quantitativos e 
qualitativos considerando a disponibilidade de cada recurso, sua localização em relação 
às aldeias e ao contexto do PIX. No entanto há diferenças significativas no método 
empregado para cada um dos recursos aqui considerados, visto que o pequi é um 
recurso diretamente manejado e demonstra condições mais favoráveis ao 
desenvolvimento imediato do projeto, conforme as facilidades que serão descritas no 
próximos itens e por isto, avaliou-se o potencial produtivo de modo mais preciso. A 
disponibilidade de frutos para o projeto representa um excedente de produção, pois além 
potencial total de árvores e frutos considerou-se também as estimativas de consumo de 
frutos nas cinco aldeias analisadas. 

 
No caso do Inajá, embora haja um volume de informações ecológicas acumuladas sobre 
esta espécie, trata-se de um recurso expontâneo cuja disponibilidade está diretamente 
relacionada ao manejo agrícola. Outro aspecto relevante diz respeito à pressão de uso 
exercida pelas populações em função dos diferentes usos concorrentes, o que 
proporciona um quadro demasiadamente heterogêneo na oferta deste recurso entre as 
aldeias. Desta forma, realizou-se uma avaliação qualitativa visando obter um panorama 
sobre a real situação do Inajá em todas as aldeias da região Baixo Xingu e identificar as 
áreas potenciais para uma posterior análise mais quantitativa, na prospecção deste 
recurso. 

 
Os aspectos sócio-culturais relacionados ao método de produção, o trabalho empregado, 
facilidades de acesso, usos principais, técnicas utilizadas no manejo e intenção de 
produção de óleo para o projeto, foram obtidas através de questionários semi-
estruturados, realizados em algumas conversas junto as famílias de cada aldeia. 
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O Potencial para a Produção Comercial do Óleo de Pequi (Caryocar cf 

Villosum (Aubl.) Pers ) nas aldeias do Alto Xingu. 
 

4 Os povos do Alto Xingu e o cultivo do Pequi 
 

A ocupação humana da área do Alto Xingu é muito antiga, sendo reconhecidas duas 
fases arqueológicas distintas. A primeira é datada para os séculos XII e XIII, referindo-
se aos grupos nitidamente amazônicos e a segunda é diretamente relacionada aos grupos 
Aruák da atualidade, cuja ocupação é anterior ao século XVIII (Franchetto, 1987). 
 
A sociedade “alto-xinguana” é definida como um conjunto de grupos étnicos que se 
interrelacionam por traços culturais que se assemelham, como na economia, parentesco, 
cosmologia, valores e cerimônias. Ao mesmo tempo existem características distintivas 
referentes principalmente a manufatura de artefatos para a troca, território de ocupação 
histórica e línguas. Estas trocas eram proporcionadas pela especificidade que cada grupo 
desenvolveu na manufatura de determinados produtos como por exemplo, a cerâmica 
produzida pelos Waurá, o sal vegetal pelos Mehinaku, os colares de caramujo pelos 
grupos de língua Karibe e o fornecimento de pedras para machado pelos Trumai 
(Franchetto, 1987). O óleo de pequi é um produto de troca ainda utilizado entre os 
grupos alto-xinguanos, no entanto não há informações suficientes sobre grupos que se 
caracterizavam pela especificidade da sua produção. 
 
A presença do pequi é em muitas vezes relacionada com a ocupação histórica de 
determinadas regiões amazônicas (Clement, 2000). Estudos sobre a ocupação pré-
histórica da bacia do Xingu, têm sido relacionados com a existência de vestígios 
cerâmicos que ocorrem em antigos pequizais (Silva, 1993). Além disto, a interpretação 
dos padrões de ocupação de alguns grupos pré- históricos do alto Xingu, vem sendo 
identificados a partir da ocorrência de antigos pequizais e mangabais (Galvão, 1953, 
apud Silva, 1993). Estas duas espécies compreendem parte de um sistema de 
classificação das evidências arqueológicas, cujos critérios se referem às modificações 
do ambiente, principalmente em relação ao tipo de vegetação (Silva, 1993). 
 

“Os atuais habitantes do Alto Xingu são capazes de indicar com grande 
precisão dezenas de sítios de aldeias antigas por eles ocupadas, reconhecíveis 
pela vegetação secundária e pelos bosques de pequi próximos...” (Menget, 
1977, apud, Farncheto, 1987). 

 
Vários grupos Alto Xinguanos já cultivavam o pequi em suas roças desde tempos 
remotos e utilizam-se de seus frutos para diferentes finalidades, principalmente como 
alimento e uso cosmético. O uso “intensivo” do pequi, é relacionado como um dos 
“traços culturais” característicos da cultura Alto Xinguana (Dole, 1993).  

 
O único grupo que cultiva o pequi na região do Baixo Xingu é o Suyá que embora não 
pertençam tradicionalmente a este complexo cultural, incorporou em seu sistema vários 
aspectos culturais alto-xinguanos. 

 
Desde a época remota em que os Suyá chegaram no limites hoje compreendidos pelo 
PIX, já mantinham contato com os Trumãi e Kuikuro, sendo estes os grupos que 
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disponibilizaram as primeiras sementes de pequi mangaba e macaúba (Pekorró Suyá, 
com. pess. 2000). Inclusive a atual aldeia Pequizal Kaiabi, localizada abaixo do Posto 
Indígena Diauarum, também foi um aldeamento Suyá remanescente desta mesma época 
e era denominado de Hwini ko ti tama, que em Suyá significa “lugar de pequi”. 
(Pekorró Suyá, com. pess. 2000). Foi após o ataque sofrido pelos Yudjá, em companhia 
de seringueiros que os Suyá passaram a ocupar várias localidades da bacia do rio Suyá 
Missú, antes do contato com os irmãos Vilas Boas, como na antiga aldeia Goiwêre, no 
rio paca, uma das áreas ainda utilizadas pelo grupo para a coleta de pequi (Villas Bôas, 
1987) e que também foi considerada neste levantamento. 
 
Atualmente sabe-se da existência de vários tipos de pequi que ocorrem no interior do 
Parque Indígena do Xingu, e que apresentam diferenças no fruto em relação ao 
tamanho, espessura de polpa, coloração das sementes, sabor e potencial em produção de 
óleo (André Villas Bôas, com. pess. 1999). Esta variabilidade de tipos de pequi que 
ocorrem no PIX, juntamente com as práticas de manejo ainda utilizadas por todos os 
grupos, podem evidenciar um processo de domesticação na qual esta espécie vem sendo 
submetida, em função da manipulação direta, selecionando algumas características 
desejáveis como parte de um complexo sistema de manejo, também observado em 
vários outros grupos americanos (Casas et all, 1996). 
 
5 O Mito de criação do Pequi 
 
As histórias a seguir representam o mito de criação do pequi entre os grupos xinguanos 
e que se assemelham em vários aspectos, mas mantém algumas particularidades 
referentes a algumas passagens. As principais diferenças são relacionadas ao número de 
namoradas do jacaré, os seres míticos que avisaram o marido ciumento (no Kalapalo foi 
a paca, no Waurá e Kamayurá foi a cutia, no Yawalapití foi o sol e a lua.). 

 

5.1 A História do Pequi para os Kalapalo 
 
História contada por Tafukumam Kalapalo 

 
Cinco cigarras eram mulheres. Cada uma tinha as asas de cores diferentes, azul, vermelha e 
branca. As mulheres sempre iam na beira do rio para se enfeitarem. Se pintavam de urucum 
na testa, nas pernas, colocavam cinto e uluri. De tarde elas iam para a roça e ficavam 
trabalhando. Um dia uma das mulheres chamou o jacaré (tahinha) para fora do rio para ir lá 
para a roça com elas. O marido delas (Ãgagate), que era um passarinho, não sabia de nada. 
Elas eram irmãs. 
 
Durante vários dias o jacaré ia até a roça para namorar com as mulheres. Um dia a cutia viu 
tudo o que acontecia na roça todas as tardes e chamou o marido delas (Ãgagate) e contou 
tudo: 
 
“Ãgagate, se viu sua mulher? Ta pintando e colocando cinto na beira do rio e aí o jacaré sai 
do rio e vai namorar com elas na roça” . Aí o Ãgagate falou: “ Como é que é isso aí?” Falou 
ele com ciúmes, deitado na sua rede. 
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No outro dia as cigarras, que eram mulheres, foram para a roça de novo e o Ãgagate ficou 
sozinho na casa. No fim da tarde a mulher voltou da roça. O Ãgagate estava pensando em 
fazer flecha (karangate) e arco (tahako). 
 
No outro dia de manhã as cinco cigarras (mulheres) estavam se pintando na beira do rio e 
foram para a roça para namorar com o jacaré. Quando a mulher estava saindo da casa, o 
Ãgagate saiu na frente e foi para a roça esperar o jacaré. Ele subiu numa árvore e ficou 
esperando o jacaré. 
A mulher chegou na roça e ficou esperando o jacaré. Ele não apareceu e então ela chamou 
gritando. Ele não respondeu porque estava dormindo e sonhando coisa ruim. Ela chamou ele 
de novo e ele acordou e viu a esposa do Ãgagate sentada. 
 
Ãgagate viu então o jacaré namorando as mulheres. Namorou a primeira, a segunda, com a 
terceira e a quarta. Quando o jacaré estava namorando a última mulher, o Ãgagate pegou a 
flecha e atirou bem na orelha. O Ãgagate foi embora assim que ele atirou a flecha. 
 
A mulher ficou esperando o jacaré levantar, ficou mexendo nas pernas, na cabeça no rabo e 
o jacaré não mexia. Mexeu no pênis do jacaré e no saco e nada. A mulher ficou triste que o 
jacaré não mexia mais. 
 
Então ela jogou o cinto (tike), limpou a pintura do rosto, tirou o uluri (twin), cortou os 
cabelos e ficou de luto. Ela enterrou o jacaré e foi embora para casa sem cinto sem nada. 
 
O Ãgagate já estava esperando a mulher lá na casa. Ela chegou lá, ficou quieta, não falou 
nada, então o Ãgagate perguntou: 
“O que foi ?”. Ela não respondeu nada, não deu comida para ele e nem nada. Só deu comida 
boa pro filho pequeno e a comida ruim deu pro Ãgagate. 
 
A mulher mudou de lugar na casa e não quis mais dormir com o Ãgagate. A mulher ficou 
triste e foi ver onde o jacaré estava enterrado e o Ãgagate ficou rindo. 
Um tempo depois a mulher foi ver o lugar que o jacaré estava enterrado e olhou que tinha 
uma planta nascendo. Era um pequi que estava nascendo. 
 
Dois anos depois ela foi ver que tinha flor (mutumu). A flor caiu e começou a fruta. A fruta 
foi crescendo, ficando grande. A árvore também tava ficando grande. Em cada galho tinha 
um tipo de pequi. Num galho tinha o pequi vermelho (tembisuinha), no outro pequi branco 
(bêsse), no outro tinha o pequi manchado de vermelho (ngamuku), no outro tinha o pequi 
grosso (indze tzekego ou kaoko). No outro ramo tinha o pequi do campo (Kapola). 
 
Os frutos de pequi foram crescendo até cair. Quando caiu no chão a mulher pegou, tirou a 
casca e viu que não tinha cheiro. Caiu de novo e nada, caiu de novo e nada, não tem cheiro e 
nem doce. Então ela pegou um pauzinho e passou na vagina e enfiou no pequi. O nome da 
mulher era Dzueni. Depois veio outra mulher (Afukago) e pegou no pauzinho também e 
passou lá na vagina e depois passou no pequi também. Daí que ficou pequi com cheiro ruim. 
 
Então caiu muito pequi. As duas mulheres foram catar pequi, tiraram as cascas, cozinharam 
as sementes, fizeram mingau, cortaram a castanha e comeram. 
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Ficaram tirando a casca, colocaram a massa dentro d’ água pra conservar (indzene). Quando 
deixa na casa amarrado na coluna estraga. 
 
Tawngelite (espírito), veio conversar com Dzuene porque ela não tinha dado comida pro 
marido (foi este espírito que ensinou tudo, como fazer óleo, doce, comer castanha e 
mingau). O espírito abriu o indzene (massa armazenada) que estava na casa e estragou tudo. 
Ele perguntou onde que nasceu o pequi. A mulher Dzuene respondeu: “ Eu namorei com o 
jacaré, meu marido o matou e eu o enterrei”. O espírito respondeu: ”Você agora vai levar a 
massa pra dentro d’ água”. O jacaré morava lá dentro d’ água e a mulher então levou a 
massa do pequi para guardar dentro d’água. 
 

 

 

 

 

 

Figura 1: Homem Jacaré desenhado por . Aldeia Waurá Parque Indígena do Xingu, 2001. 
 

 

5.2 História do Pequi para os Yawalapiti 
 

Contada por Parú Yawalapití com tradução de Aritana Yawalapití 
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Esta história é muito semelhante à história contada na aldeia Kalapalo. Somente as partes 
diferentes da história contada por Tafukumã é que foram descritas abaixo. 
 
Os dois irmãos que avisaram mariká (marido) foram esperar de manhã o jacaré e as duas 
irmãs. O jacaré era meio homem meio jacaré. O jacaré foi morto com uma flecha feita de 
buritizinho, que tem veneno. 
 
Depois as irmãs enterraram juntas o homem com a roupa de jacaré. No lugar onde foi 
enterrado o jacaré, nasceram vários pés de árvores. O do meio era uma árvore de pequi, os 
pés ao redor eram mangaba (katula, que era a pulga do pé), (iurukumí , que é parecido com a 
jaboticaba) e (uatiu, que eram os olhos dele). Estas árvores dão frutos na mesma época do 
pequi. 
Foram os irmãos sol e lua (Kami e Kuri), que mandaram o beija-flor para cuidar do pequi. 
Quando começou a dar fruto, as pessoas começaram a tomar mingau de pequi de vários 
tipos. Primeiro mingau feito com a casca, depois só a massa pura, até que depois a mulher 
serviu o pequi com o polvilho, também não deu certo. Até que a mulher acertou e serviu o 
mingau com beijú. Daí ela acertou.  
 
O marido que matou o jacaré ficou sozinho morando no centro da aldeia, até que um dia, o 
marido queria casar de novo e começou a cantar a música do pequi (música que é cantada na 
festa do pequi). Assim ele pintou o corpo com desenho de uluri. Os desenhos e a música 
ainda são utilizados para arranjar casamento. O pretendente precisa arranhar o corpo com 
reza. 
 
Quando as irmãs enterraram o homem jacaré, o pé de pequi que nasceu começou a crescer 
e dar frutos. Cada ramo deu um pequi diferente. 
 
Pequi mais gostoso, dá muito fruto, é doce – Ulaminá, que era o ramo central (apical) do pé 
do pequi que nasceu na cova do jacaré. O nome mais conhecido é Kihá tyri (gostoso fruto) 
Um dos ramos secundários deu os frutos do pequi vermelho 
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Figura 2: Mulheres na beira do rio, desenhado por . Aldeia Waurá Parque Indígena do 
Xingu, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 História do Pequi para os Kamayurá 
 

Contada por Takumã Kamayurá 
 
O marido das irmãs chamava-se Ywaitzawy. Somente há duas irmãs. O Jacaré saiu do rio e 
foi para a roça pra namorar. Este jacaré era homem e jacaré. Ele saiu de dentro de dentro 
da roupa de jacaré e era todo enfeitado. Usava brincos, cinto e era todo pintado com 
urucum e jenipapo. 
 
Primeiro ele namorou com uma irmã  e depois com a outra. Toda a vez que ele transava ele 
gozava muito e desmaiava. Então a mulher perguntou para se ele iria vir na roça no dia 
seguinte. Ele respondeu que sim. Então a mulher falou que iria fazer mingau de perereba 
para esperar ele. As duas irmãs voltaram para casa e uma delas preparou o mingau de 
perereba e separou um pouco na cuia para levar para ele no dia seguinte. 
 
Na manhã do outro dia, ela fez beijú e levou para a roça para esperar no lugar que ele 
sempre aparecia. Ela então chamou ele: “Jacaré !” Daí ele saiu da água, tirou a roupa de 
jacaré e ela foi até ele. Ela entregou o beijú e mingau de perereba para ele. As duas irmãs 
combinaram para ver que iria namorar primeiro com o jacaré. Ele sempre que gozava 
desmaiava.  
 



 20

Depois de namorar, ele vestia a roupa de jacaré e ia embora. As duas irmãs ficaram 
contentes. No dia seguinte foi a mesma coisa. Todo dia era a mesma coisa, durante uns 20 
dias. 
 
Um dia o marido foi caçar e ele entrou no mato e viu a cutia. Quando ele preparou o arco 
para atirar cutia respondeu: 
 
“Meu neto, não me mata. Você tem que matar o jacaré que está namorando a sua mulher”. A 
cutia então levou ele até a roça, onde o jacaré sempre aparecia  e namorava com as 
mulheres. A cutia mostrou o lugar e contou tudo o que acontecia todos os dias. 
 
O marido ficou sabendo e não gostou nada. Voltou para casa e falou com a mulher, mas não 
contou nada o que tinha visto com a cutia. 
 
No dia seguinte ele foi para o mato para pegar Buritirana (buritizinho) para fazer ponta de 
flecha. Esta flecha tem veneno e era usada para guerra e para caçar. 
 
No dia seguinte o marido fez 10 flechas e foi para a roça, subiu em uma árvore e fez um 
jirau para ficar esperando o jacaré. As 4:00h ele avisou a mulher que ia caçar e saiu de 
casa. Ele foi para a roça e ficou esperando as mulheres e o jacaré aparecer. O marido 
estava muito bravo.  
 
Quando ele viu as duas irmãs chegando na roça com o beijú e a cuia de mingau perereba, ele 
ficou muito bravo. Foi aí que elas chamaram o jacaré e ele logo veio. O jacaré tirou a roupa 
de jacaré e ficou conversando com as irmãs. Ele disse que sonhou ruim. 
 
Ele sonhou ruim e ficou preocupado e disse para as duas irmãs que se ele morresse, era 
para elas queimarem seu corpo e enterrarem as cinzas. 
 
O jacaré então começou a namorar as irmãs. Primeiro foi com a irmã mais velha e depois 
com a outra. Quando ele namorou com a segunda, ele desmaiou, como sempre fazia quando 
ele gozava. Foi aí que o marido aproveitou para preparar o arco com a flecha e atirar no 
jacaré. Acertou o jacaré bem na cabeça. Logo que atirou ele desceu da árvore e bateu nas 
duas irmãs com um pau. De tanto elas apanharem elas desmaiaram e ficaram alí roça e o 
marido foi embora. Quando elas acordaram, conversaram sobre o que o jacaré tinha falado, 
de queimar o corpo e enterrar as cinzas. 
 
A roupa de jacaré voltou para a água do rio e foi embora. As irmãs pegaram o corpo do 
homem, fizeram uma fogueira e queimaram o corpo a té que tudo virou cinzas. Daí elas 
enterraram lá mesmo tudo. 
 
As duas irmãs não voltaram para casa, construíram uma casa lá no lugar que elas 
enterraram as cinzas. Este lugar se chama myarary . Depois de um tempo, começou a nascer 
uma árvore no lugar das cinzas. Era uma árvore de pequi. Elas então se lembraram do que o 
jacaré havia falado: “Tá vendo, por isso o jacaré disse para enterrar as cinzas dele”. 
 
O pé então começou a crescer e dar muitas flores. Foi crescendo e começou a dar frutos. 
Cada galho dava o pequi de um tipo diferente. Cada galho dava um pequi de cor diferente. 
Um era vermelho, outro amarelo, outro branco, marrom. O pequi do campo não nasceu daí. O 
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sol era pai do papagaio. Foi o papagaio que veio lá do morená, a aldeia do sol. Ele veio de lá e 
foi lá para a lagoa myarary. O papagaio pegou o pequi e levou para o morená. Ele levou o 
caroço no bico e deixou cair lá na casa, no morená. O sol (kwat) viu a semente de pequi e 
perguntou para o papagaio de onde ele havia conseguido aquela semente. Ele respondeu: 
“Veio lá da lagoa myarary”. 
 
Então o sol (Kwat) e a lua (Yay), que eram irmãos, foram para a a lagoa para ver o pé de 
pequi que havia nascido. Eles chegaram na lagoa e conversarão com as irmãs. Ele viu a 
árvore e falou para elas: “Isto é árvore de pequi, e esse é o ovo do jacaré”. 
 
O sol ficou ali e namorou com as irmãs. Então o sol pegou um fruto de pequi e abriu. Cheirou 
o fruto e viu que não tinha nenhum cheiro. Ele chamou a mulher e disse: “Eu vou passar o 
seu cheiro para o pequi”. Mandou ela abrir as pernas e passou a semente de pequi na vagina 
dela. Fez isto nas duas mulheres e fechou o pequi de novo na casca. 
 
No dia seguinte ele abriu o pequi e cheirou: “Hum..., que cheiro bom”. Então ele pegou uma 
formiguinha fedida (taitarem) e passou na vagina da mulher. 
 
Foi então que ela começou a trabalhar com o pequi, fez mingau e óleo. Os bichos começaram 
a comer pequi também, periquito, arara, papagaio, tatu, porcão (queixada). O cateto não 
come não. As irmãs tiraram o óleo de pequi e o sol ficou vendo. 
 
Depois de muito tempo marido foi até a roça para ver como elas estavam e o que andavam 
fazendo. As irmãs combinaram para não dar pequi para ele, só deram a casca. Elas fizeram 
mingau de casca para ele e ele tomou. É por isto que no tempo de pequi o homem fica magro 
e a mulher fica gorda. 
 
Na lagoa myarary tem muita semente de pequi, urucum e caco de cerâmica. Quando não tem 
chuva, pega o caroço da água e leva para a casa. Daí chove. Quando começa a chover, você 
precisa devolver. Foi de lá que começou o pequi. A semente veio de lá. 

 
6 O pequi 

 
O pequi é uma árvore da família das Caryocaraceae, cujo gênero Caryocar spp. 
apresenta 16 espécies com ampla dispersão neotropical, ocorrendo originalmente desde 
a Costa Rica, terras baixas da Colômbia até o Paraguai. No Brasil ocorre na Amazônia, 
Mata Atlântica, cerrados do centro oeste, sudeste e sul do país, até o Estado do Paraná 
(Prance, 1990). As espécies do gênero, sua distribuição, ecossistemas mais relacionados 
e usos, encontra-se na tabela I, conforme Prance, (1990). 

 
A denominação do pequi é originada da língua Tupi: py=  pele, casca; qui= espinho, no 
entanto existem outras denominações referentes aos diferentes povos indígens como, 
por exemplo, os Xavantes denominan de aba’re, para os Bororo chama-se éko (Ribeiro, 
2000) e para os Kayapó existem 3 variedades, pri kà ti, pri krã ti e pri kumrenx (Posey, 
1987). 
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Figura 3: Árvore de pequi. Posto Leonardo, Parque Indígena do Xingu, 2001. 
 
 

Algumas espécies do gênero Caryocar, típicas do cerrado, podem alcançar uma altura 
de até 15 m, no entanto, existem espécies amazônicas que chegam a 50 m (Clement, 
2000). O pequi é uma árvore que apresenta casca grossa e gretada, de cor acinzentada, 
com folhas opostas, compostas por três folíolos glabros de coloração verde escuro, 
pouco coriáceos e deiscentes, formando uma copa de grande área foliar (Prance, 1990; 
Barradas, 1972). O fruto é uma drupa, globosa, de coloração verde claro, com 
mesocarpo butiroso, de coloração que pode ir do alaranjado, passando ao amarelo claro 
e ao brancacento (Correa, 1984; Barradas, 1972). Cada fruto pode conter de 1 a 4 
sementes, protegidas por um endocarpo lenhoso, eriçado por espinhos grandes e agudos, 
com embrião (amêndoa) revestida de um tegumento fino de coloração marrom, sendo 
também uma porção comestível de gosto semelhante ao amendoim (figura 4) (Prance, 
1990; Barradas, 1972; Correa, 1984; Silva, 1994). Trata-se de uma árvore resistente, 
que adapta-se a vários tipos de ambientes e solos, apresenta alta produtividade por área, 
fácil colheita e além disto, algumas espécies exibem comportamento ecológico 
favorável para a composição de sistemas agroflorestais (Prance, 1990; Chéves Pozo, 
1997; Clement, 2000). 
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Figura 4: Desenho do ramo florífero e partes do fruto de pequi (Caryocar 
brasiliense Camb.) (Ribeiro, J. F; Proença C.E.B; Almeida, S. P., 1986, segundo 
Ribeiro, 2000). 
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Tabela 1 Espécies do gênero Caryocar, ocorrência, ecossistemas e usos, segundo Prance (1990). 
Espécies Área de ocorrência Ecossistemas Usos 

C. amygdaliferum Mutis -Colômbia, Amazônia - - 

C. amygdaliforme G. Don -Peru, Amazônia  Floresta de terra firme -Fruto comestível 

C. brasiliense Camb. -Brasil central e Paraguai Cerrado -Fruto comestível carnoso, óleo, madeira 

nobre  

C. coriaceum  Wittm. -Brasil, nordeste  Caatinga -Fruto comestível, óleo 

C. cuneaceum Wittm. -Brasil central e nordeste Cerrado e Cerradão -Fruto comestível 

C. costaricense J.D.Smith -Costa Rica Floresta de terra firme -Madeira nobre 

C. dentatum Gleason -Brasil e Bolívia, oeste da Amazônia Floresta de terra firme - 

C. edule Casar. -Brasil, costa atlântica Floresta atlântica, encosta oeste -Fruto comestível 

C. glabrum (Aubl.) Pers -Guianas e Amazônia Floresta de terra firme -Fruto comestível, madeira para barcos e 

veneno para pesca 

C. gracile Wittm. -Brasil, Colômbia e Venezuela: 

 noroeste amazônico 

Caatinga amazônica -Frutos e folhas são veneno para pesca 

C. harlingii Prance -Peru, Amazônia Floresta de terra firme -Fruto comestível e madeira 

C. microcarpum Ducke -Amazônia em geral Floresta de várzea e igapó -Fruto comestível e folhas são veneno para 

pesca e sabão 

C. montanum Prance -Guianas, terras altas Floresta baixa montana - 

C. nuciferum L. -Guianas, Colômbia Floresta de terra firme -Fruto comestível 

C. pallidum A.C.Smith -Amazônia em geral Floresta de terra firme -Madeira nobre 

C. villosum (Aubl.)Pers. -Brasil, Guianas: Amazônia Floresta de terra firme -Fruto comestível, óleo, madeira para barcos e 

construção 
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Embora existam referências sobre a ocorrência da espécie C. brasiliense no Cerrado 
Mato-grossense, esta é relacionada ao pequi do campo que ocorre nos campos cerrados 
da região mais ao sul do Parque. A espécie cultivada nas roças das etnias do Alto Xingu 
e do índios Suyá provavelmente seja o pequiá (C. villosum) pelas diferenças 
morfológicas que apresenta, como no tamanho da árvore e dos frutos. Desta forma, 
serão consideradas as informações obtidas em bibliografias referentes a estas duas 
espécies, sendo que alguns dados auto-ecológicos ou descritivos são compatíveis para 
ambas. 

 
"Tem história antiga que o pequi foi trazido lá da Amazônia" (Aritana 
Yawalapiti, com. pess. 2001). 
 

Algumas espécies são importantes fontes de alimento para as sociedades tradicionais, 
que possuem técnicas de manejo e produção, além de mitos e histórias locais (Prance, 
1990). No sertão mineiro, as atividades relacionadas com a coleta do pequi para a 
produção de alimentos, sabão, óleo, etc. representa 40,7% da renda anual do sertanejo 
(Ribeiro, 2000), sendo uma alternativa de desenvolvimento em bases sustentáveis para o 
cerrado deste Estado (Chévez Pozo, 1997). A produção do pequi nacional, segundo 
dados do IBGE, alcançou no ano de 1995, 2.454 t sendo que os principais estados 
produtores são Minas Gerais (34,5%), Goiás (29,3 %), Bahia (14,9%), Pará (9,1%), 
Piauí (4,9%), Ceará (4,0%), Mato Grosso (2,9%) e Maranhão (0,12%) (IBGE, 1995). 
 
Para este gênero botânico, o potencial econômico está associado aos diversos usos 
reconhecidos para cada espécie que incluem além da alimentação (polpa para consumo 
in natura ou licores e amêndoas dos frutos), a madeira de qualidade para peças brutas e 
construção naval, o uso medicinal (extrato das folhas e óleo do fruto) (Prance, 1990; 
Ribeiro, 2000) ou uso do infuso da casca da árvore como antitérmico e diurético (Silva, 
1994). O óleo pode ser utilizado para fins cosméticos, e é também útil como lubrificante 
(polpa amarela e amêndoas), além de apresentar tanino e produtos tintoriais para 
algodão (casca do fruto e folhas) (Silva, 1994; Prance, 1990). 

 
O pequi tem um elevado potencial produtivo em função de seus diversos usos e 
aplicações, além de sua versatilidade em adaptar-se aos mais variados ambientes, nas 
diferentes fisionomias de vegetação, desde os campos rupestres do cerrado do centro 
oeste, nas florestas estacionais do sul e sudeste, até as florestas mais úmidas da região 
norte. É um importante recurso florestal endêmico da região neotropical ainda 
inexplorado (Prance, 1990; Clement, 2000). 
 
6.1 Auto ecologia do pequizeiro 
 
Poucos estudos descrevem os aspectos auto-ecológicos relacionados à produtividade 
desta espécie (épocas de floração e frutificação, polinização das flores e dispersão das 
sementes), bem como as técnicas de manejo, relacionadas com a produção do pequi. No 
entanto algumas características desejáveis ao seu manejo são reconhecidas, como sua 
rusticidade em relação ao tipo de solo e ao déficit hídrico, sua resistência ao fogo e a 
capacidade de rebrota após o corte (Clement, 1997; Prance, 1990; Ribeiro, 2000). Sabe-
se também que vários mamíferos e pássaros consomem seus frutos, além de apresentar 
síndrome de quiropterocoria, ou seja, suas flores são polinizadas e frutos dispersos por 
morcegos (Barradas, 1972; Prance, 1990). 
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 "O morcego come a flor do pequi, formiga, beija-flor, algumas abelhas também" 
(Wetag Suyá, com. pess. 2000). 

 
"Alua (morcego) é dono do pequi também" (Frase dita por um velho Waurá, 
com. pess. 2001). 

 
O morcego é reconhecido como um dos mais importantes polinizadores do pequi, além 
do beija-flor e alguns tipos de insetos como abelhas nativas (Prance, 1990). É 
considerada uma árvore melífera por atrair vários tipos de abelhas, principalmente as do 
gênero Trigona (Barradas, 1972, Gribel & Hay, 1993). 

 
Apesar de C. brasiliense ser autocompatível, ou seja, suas flores andróginas possuem a 
capacidade de se auto-polinizarem (Barradas 1972; Gribel & Hay, 1993), a maior 
eficiência reprodutiva está relacionada com a polinização cruzada. Assim, a participação 
dos polinizadores de longa distância, como os morcegos ou pássaros, são muito 
importantes para a produção de frutos do pequizeiro (Gribel & Hay, 1993). A tabela 2 
mostra os principais polinizadores do pequi: 

 
"Beija-flor vai na flor do pequi e o morcego come o fruto pequeno também"  

(Atamãin Waurá, com. pess. 2001) 
 

Tabela 2:Principais polinizadores de C. brasiliense, segundo Gribel & Hay, 1993. 
Noturnos Espécie Diurnos Espécie 

Morcegos  Pássaros  
 Glossophaga soricina (Pallas) Colibrí Colibri serrirostris (Vieillot) 
 Anoura geoffroii Gray. Beija-flor Eupetomena macroura (Gmelin) 
 Carollia perspicillata (L.) Beija-flor Phaethornis petrei (Lesson & 

Delattre) 
 Vampyrops lineatus (E. Geoffroy 

St. Hilaire) 
 Molothornis bonariensis (Gmelin) 

 Phyllostomus discolor (Wagner) Caga-cebo Coereba flaveola (L.) 
  Guaracava Elaenia sp. 
Mariposas Cocytius antaeus (Drury) Sanhaço Traupis sayaca (L.) 
 Agrius cingulatus (Fabricius) Sanhaço Traupis palmarum (Wied) 
 Pseudosphinx tetrio (L.)  Saí 

andorinha 
Tersida viridis (Illiger) 

 Erinyis ello (L.)  Ramphocelus carbo (Pallas) 
 Thysania zenobia (Cramer) Abelhas 

(Gênero) 
Xylocopa, Epicharis, Bombus, 
Centris Trigona, Apis 

 Cyclopis caecutiens Hubner  . 
  Vespas 

(Gênero) 
Polybia spp. 

 
 

A variedade de agentes polinizadores indica que o pequi possui uma eficiente estratégia 
reprodutiva, sem necessitar de agentes específicos. Isto é um indicador de 
potencialidade ecológica na seleção de recursos florestais (Peters, 1996). 
 
Em relação aos agentes dispersores do pequi, sabe-se que seus frutos são muito 
apreciados pelos animais e aves. Em todo Sertão Mineiro o pequi é utilizado como 
árvore de espera para caça (ceva), na época de safra (Ribeiro, 2000). Porém, não há 
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informações suficientes relacionadas aos animais que efetivamente dispersam suas 
sementes, com exceção de uma espécie de besouro. No entanto, o pequi como uma 
planta manejada em sistemas agrícolas, é plantado e desta forma o papel dos dispersores 
naturais seria secundário no contexto das populações xinguanas. 
 

"...existe um besouro que enterra o pequi. É ele que planta".(Aritana Yawalapiti, 
com. pess.2001). 

 
"...pica-pau, chechel, o morcego também come, mas não fazem boneco de 
morcego" (Atamãin Waurá, com. pess. 2001). 

 
"...o kuri (papagaio curica), tatu, cutia, raposa, anta, porco (queixada), veado, 
besouro tudo come pequi" (Takumã Kamayurá, com. pess. 2001). 

 
Dentre as informações obtidas em todas as aldeias, o beija-flor é o principal agente 
polinizador e o tatu é o animal que mais é encontrado alimentando-se dos frutos durante 
a safra do pequi. Em várias aldeias observou- se entre todos os entrevistados um 
consenso sobre a importância do pequi para os animais e aves da floresta e desta forma, 
muitos evitam a coleta excessiva de frutos. 
 
 
Tabela 3: Animais que consomem os frutos do pequi, segundo informações obtidas 
em entrevistas. 
Fauna associada Espécie Fauna associada Espécie 

  Ouriço Coendou prehensilis 
Tamanduá Tamandua tetradactyla Ariranha Pteronura cf. brasiliensis 

Quati Nasua nasua Capivara Hydrochaeris hydrochaeris 
Veado Mazama cf.americana Cachorro do mato Atelocymus microtis 
Anta Tapirus terrestris Arara Ara ararauana 

Porco queixada Tayassu pecari Papagaio Amazona spp. 
Paca Agouti paca Besouro  
Cutia Dasyprocta azarae Lagarto  
Tatu Dasypus novencintus Pica-pau Colapter sp.; Celeus sp. 

(*) Identificação das espécies segundo Emmons & Feer, 1997 e Andrade & Andrade, 1992. 
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Figura 5: Montagem com desenhos obtidos com os alunos da Escola Indígena da Aldeia 
Kalapalo e figuras compiladas segundo Emons & Ferer, 1997, indicando os principais 
dispersores e polinizadores do pequi. 

 
  
7 Usos do pequi pelos grupos do Alto e Médio Xingu. 

 
Apesar dos diferentes usos identificados para o pequi, o grupo de recurso mais 
importante no sistema de manejo do pequi é o fruto. A polpa é utilizada como alimento 
que é um importante recurso alimentar, cujos frutos são consumidos na forma natural, 
como mingau, misturado com beijú (polvilho da mandioca torrado no prato de barro) e 
também na forma de uma pasta adocicada e muito energética. Além disto, é da polpa 
que se obtém o óleo. O caroço é utilizado na confecção de chocalhos para as festas e a 
amêndoa é um recurso alimentar muito apreciado, podendo ser consumida assada, com 
peixe e farinha. 

 
“Come o pequi quase o ano todo, a comida é o mais importante. O óleo também 
é importante, dá pra usar como repelente de mosquito, e pra pintar com 
urucum, nas festas. A castanha também é alimento. Do pequi a gente não perde 
nada, usa pra tudo” (Wetag Suyá, com. pess. 2000). 
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Foto 1: Chocalhos de sementes de pequi. Aldeia Rikô Suyá, Parque Indígena do Xingu, 
2000. 
 
A polpa do pequi pode ser armazenada em forma de uma massa, colocada dentro de um 
cesto feito com fibras vegetais que é depositado dentro da água do rio ou nas lagoas. A 
massa de pequi pode durar até o ano seguinte, dependendo da quantidade disponível. Na 
aldeia Kalapalo, observou-se uma grande quantidade de massa sendo armazenada, 
podendo ser consumida até pouco antes da próxima safra. Isto se for bem condicionado, 
evitando que os peixes furem as folhas que protegem a massa que é utilizada como 
alimento, para fazer mingau. 
 

“O pequi veio do jacaré, ele mora na água. É por isso que ele não estraga se 
você colocar a massa dentro da água. Foi o nosso deus que falou” (Numã 
Kalapalo, com. pess. 2000). 

 
O óleo é utilizado para fins cosméticos, para pintar o corpo em épocas de festas ou para 
uso diário nas aldeias, além de ser um bom repelente de insetos. Fala-se que 
antigamente o óleo era muito mais utilizado, e atualmente os mais jovens resistem em 
utilizar o óleo de pequi. 
 

"O óleo de pequi era nossa roupa. Não tinha roupa do branco. Passava óleo pra 
pintar, pro mosquito. Só que no sol queima mais então tinha que passar com 
urucum " (Atamãin Waurá, com. pess. 2001). 
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Foto 2: Massa de pequi para ser armazenada. Aldeia Kalapalo, Parque Indígena do 
Xingu, 2000. 
 
 
O uso tradicional do óleo de pequi diretamente à pele é uma prática milenar, ainda em 
uso por estes grupos. Esta forma de uso externo observada entre todos os grupos do 
Alto Xingu sempre significou uma proteção da pele contra os raios solares, visto que 
são conhecidas suas características químicas, com alto teor de beta-caroteno pró-
vitamina A, evitando o envelhecimento precoce das células do tecido epidérmico. O uso 
em conjunto com o urucum, da maneira como é sugerido, reforça a necessidade do uso 
abundante de substância ricas em carotenóides além deste proporcionar também uma 
proteção física para a pele contra os raios solares. Isto justifica a importância do uso 
desta “emulsão cosmética tradicional” como “roupa” ainda em uso pelos atuais grupos, 
protegendo também contra o ataque de insetos do tipo “borrachudos” que ao posarem à 
pele, morrem imediatamente e ficam grudados ao corpo. 
 

“...quando vai pescar, passa óleo no corpo todo pro mosquito não picar, quando 
ele chega morre...” (Numã Kalapalo, com. pess. 2000). 

 
Além destes usos, é recomendado de modo enfático o uso do óleo antes da luta “Huka 
Huka” que é realizada entre os povos xinguanos durante a principal festa anual, o 
Kwarup. Segundo as informações locais, o óleo de pequi possui propriedades benéficas, 
sendo indicado para fortalecer os ossos e toda a musculatura corporal, evitando 
prováveis machucados ou distensões em decorrência da luta ou outras atividades físicas 
que provoquem algum tipo de impacto. 
 

“Quando passa o óleo de pequi com carvão e urucum, quando você esta lutando 
no Kwarup e cai feio, você não quebra. Usava o óleo de pequi como roupa. 
Antigamente não tinha roupa” (Numã Kalapalo, com. pess. 2000). 
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Figura 6: Homem com óleo de pequi e urucum para pintar o corpo. Aldeia Waurá, Parque 
Indígena do Xingu, 2001. 
 
 
Além disto existe um clima de erotismo e sedução em todo o contexto do uso e manejo 
do pequi, desde o momento da criação, que resulta de uma traição conjugal, passando 
aos cheiros que são diretamente relacionados ao cheiro feminino, e as crenças que 
durante a safra os casais vão coletar as frutas e namoram nos pequizais. 
 

“durante a safra do pequi, o homem fica bem magrinho e a mulher engorda” 
(crença xinguana sobre a época de pequi). 

 
O cheiro do pequi também é apreciado pelos grupos que se utilizam, além de 
proporcionar a hidratação da pele. 
 

“...quando a mulher usa o óleo de pequi, ela fica mais bonita, chama a atenção 
do índio...” (Numã Kalapalo, com. pess., 2000). 
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A casca do fruto já foi mais utilizada em pelos antigos, também pelas propriedades 
cosméticas que apresentam. As folhas também são utilizadas como sabonete, 
desodorante e papel higiênico. 
 

"A casca do fruto não usa mais, mas antigamente era usada como sabão”. 
(Tafukumã Kalapalo, com. pess. 2000). 

 
8 Sistema de manejo do pequi 
 
8.1 O pequi Xinguano: Uma árvore domesticada 
 
O pequi é uma árvore importante para os grupos Alto Xinguanos, visto que é 
diretamente manejada, cujo plantio está inserido no sistema agrícola de cultivo da 
mandioca. Por ser uma planta diretamente manejada, fazer parte do sistema agrícola, 
além dos diferentes usos relacionados principalmente com a subsistência alimentar, 
inclusive sendo armazenada para os períodos de escassez, estes fatores são indicadores 
da importância desta planta dentro do sistema cultural (Stoffle et all, 1990; Gautier, 
1996). 

 
O fato de ser uma espécie cultivada nem sempre significa ser uma espécie domesticada. 
A domesticação envolve a manipulação direta do recurso durante um período longo de 
tempo, onde determinadas características de interesse são selecionadas e perpetuadas ao 
longo das progênies (Alcorn, 1981). O número de subespécies ou variedades 
relacionadas a determinada planta pode ser também um indicador do grau de 
domesticação, se comparadas às silvestres, no entanto há exceções a este respeito. Além 
disto a domesticação pode ampliar a tolerância ecológica aos mais variados ambientes 
(Clement, 2000). 

 
A manipulação é um dos processos nos quais as populações humanas submetem 
determinado recurso, tendo como conseqüência algumas mudanças no genótipo e 
fenótipo. Assim, a domesticação é uma resposta da planta em função do manejo 
realizado pela ação humana e pode envolver dois tipos de intervenção, a em massa e a 
individual (Alcorn, 1981; Casas et all, 1996). A intervenção em massa ocorre quando 
toda a formação é alterada, sendo que algumas plantas são excluídas do ambiente, 
favorecendo outras que ocupam o ambiente modificado de forma oportunística (Arenas, 
1986). O outro tipo é a intervenção individual onde a manipulação é realizada em 
apenas um tipo de planta, como uma ação artificial e direcionada para selecionar 
algumas características morfológicas de interesse. Apesar do primeiro tipo de 
intervenção ocasionar mudanças na estrutura fitossociológica e disponibilidade do 
recurso de interesse, o segundo tipo pode acarretar alterações fenotípicas de uma forma 
mais eficaz ao longo do tempo (Arenas, 1986; Alcorn, 1981; Casas et all, 1996). 

 
A manipulação em massa é utilizada para os recursos ditos “espontâneos” e, neste caso, 
as práticas visam o aumento da densidade do recurso, a proteção ou separação. Isto pode 
ocorrer muitas vezes de maneira inconsciente e a decisão depende da biologia da 
espécie em questão, do grupo de recurso fornecido (casca, tronco, broto, folha, fruto, 
semente), do intuito do próprio manejador (Balée, 1994) ou ainda das instituições 
internas a estrutura social, que regem a propriedade, acesso e disponibilidade do recurso 
(Schmink, 1999). De outra forma, a manipulação individual é utilizada para os recursos 
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que ocorrem de modo “não expontâneo” e neste caso, a manipulação envolve um maior 
controle sobre o ambiente visando criar condições mais favoráveis ao seu 
desenvolvimento, aumento da disponibilidade e acesso ao recurso. Assim as práticas 
incluem a coleta de sementes, seleção do germoplasma, transplante ou plantio, práticas 
individualizadas que visam o aumento em disponibilidade do recurso e armazenamento 
da produção (Alcorn, 1981; Casas et all, 1996). 

 

 
Foto 3: Pequizal da aldeia Kalapalo. Observa-se o sapezal e uma árvore seca remanescente 
da antiga formação florestal. Controle do ambiente para criar condições favoráveis para o 
plantio. 
 
 
No caso do pequi cultivado pelos grupos xinguanos, trata-se de uma planta 
domesticada. Como o manejo do pequi está inserido em um “sistema agrícola 
migratório” realizado pelos grupos alto-xinguanos, os novos pequizais são formados a 
partir de sementes cujas características desejáveis são selecionadas através de práticas 
elaboradas e que caracterizam este sistema de manejo. Isto permite que sejam formadas 
novas plantações a partir de uma mesma base genética, conforme descrito no processo 
de domesticação da pupunha (Bactris guasipaes) em Clement (1991). Como as novas 
áreas agrícolas são muitas vezes distantes das antigas, estas permaneceriam isoladas, 
resultando num fluxo gênico reduzido. Assim, haveria uma fixação destes genes 
diferenciados nas novas áreas, permitindo que algumas características desejáveis sejam 
perpetuadas entre as diferentes variedades (Clement, 1991) como no tamanho de frutos, 
a proporção casca e polpa do fruto, teor de caroteno e de óleo, presença ou ausência de 
espinhos no tegumento interno do fruto, além de diferenças no sabor e cheiro. 
Finalmente, isto representa um eficiente processo de melhoramento no pequi cultivado 
pelos grupos alto-xinguanos e que provavelmente apresentem características diferentes 
do pequi encontrado em outros ambientes silvestres de outras regiões amazônicas. 
 
8.2 O sistema observado nos grupos estudados 

 
As aldeias são constituídas de vários pequizais, plantados nas proximidades, facilitando 
o acesso e o trabalho de coleta. Cada pequizal é de propriedade individual ou familiar 
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podendo ser transferidos para os membros de uma mesma família, ou trocados por 
outros bens materiais. Há registro de um pequizal que foi trocado por uma canoa, arco e 
flechas na aldeia Rikô Suyá. Os pequizais ocupam as áreas das antigas roças de 
mandioca, pois estes cultivos são complementares. Embora os pequizais aparentem ser 
formações homogêneas, estes são separados por limites bem definidos e que coincidem 
com a área das antigas roças, com seus respectivos “donos”. O pequizal seria uma 
unidade familiar, de propriedade do homem ou da mulher, podendo ser transferido para 
os filhos e netos, ou ainda nas relações matrimoniais. 

 
 
 

 
Foto 4: Pequizal plantado próximo às casas, no quintal doméstico. Aldeia Kalapalo, 
Parque Indígena do Xingu, 2000 

 
 

A posse do pequizal significa não apenas o direito de coleta dos frutos na época da 
safra, adquiridos pelo plantio dos frutos, mas algumas obrigações relacionadas com os 
trabalhos de manutenção do pequizal, como a limpeza, queima, além de outras 
atividades culturais relacionadas com a manutenção dos altos índices de produtividade. 
Assim, um único pequizeiro, caso este seja plantado, não poderá ficar sem seu 
respectivo “dono”. Quando o dono morre sem que este tenha transferido sua posse do 
pequizal de forma explícita para um herdeiro, o pequizal deverá ser eliminado por 
anelamento ou com corte raso. Este último tipo de intervenção foi observado apenas 
entre os Suyá, que eliminam o pequizal antigo para que rebrote e passe a ser 
propriedade de do parente próximo que o derrubou. Nestes casos, a esposa do antigo 
dono também pode interferir na decisão. Este tipo de intervenção é realizada apenas nos 
pequis plantados. Em relação aos nativos, ou seja, que nasceram sozinhos, não é 
realizada nenhuma prática de manejo e todos tem livre acesso para colher os frutos. 

 
As mulheres também são donas dos pequizais, são elas que coletam os frutos e limpam 
a área, no entanto, os homens ajudam em ambas atividades. A posse do pequizal é 
passada para o filho como presente. Os homens e mulheres já plantam em excesso para 
passar para os filhos e netos. É um recurso alimentar muito importante. Todos têm livre 
acesso aos pequizais para a coleta dos frutos. No entanto existem limites em relação à 
coleta dos frutos pelos donos do pequizais ou outros, principalmente porque existem 
pequizais ao lado das casas da aldeia e outros bastante longe. Por isso, durante a estação 
da safra de pequi, a primeira coleta de frutos do dia, que se dá na parte da manhã é do 
seu respectivo dono. No final da manhã e resto do dia a coleta é livre para todos.  
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“Todo mundo pode pegar pequi, se não perde muito, não dá conta de comer 
tudo”  

(Tafukumã Kalapalo, com. Pess. 2000). 
 
 

"Nós temos que ajudar aqueles que não tem pequi. De manhã dono do pequi tem 
que ir coletar pequi" (Atamãin Suya, com. Pess. 2001). 
 

Os mapas a seguir foram produzidos durante as atividades coma as escolas indígenas do 
Alto Xingu e representam as áreas das aldeias com seus respectivos pequizais, além de 
outros aspectos desenhados, como os rios e lagoas, aldeias e trilhas, tipos de ambientes 
e a fauna associada, entre outros. Na seqüência a seguir serão apresentados os mapas 
produzidos pelos alunos das aldeias Waurá, Yawalapiti, Kamayurá, Kalapalo e do Posto 
Indígena Leonardo. 

 
Os pequizais xinguanos possuem densidade muito superiores se comparados às 
densidades conhecida na literatura. Observou-se um pequizal maduro na aldeia Rikô 
Suyá com densidade de 278 árvores/ha e que representa a média dos pequizais entre 
todos os grupos visitados. Este dado é muito superior às informações obtidas sobre as 
densidades desta espécie que ocorrem em algumas regiões dos estados do Pará e 
Amazônia, que são inferiores a 1,0 árvores/ha (Clement, 2000). No entanto, o texto 
refere-se aos pequizais nativos, demonstrando como o manejo indígena é muito 
importante na disponibilidade deste recurso e difere das outras regiões amazônicas. 

 

 
Foto 5: Pequizal com densidade média de 278 árvores por ha. Aldeia Kalapalo, Parque 
Indígena do Xingu, 2000. 

 
Como uma espécie domesticada, o pequi recebe vários tratamentos que podem ir desde 
a escolha das sementes para o plantio até tratos mais elaborados que envolvem práticas 
relacionadas à manutenção dos índices de produtividade a festas e rituais associados, 
dentro do sistema de manejo. 
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"...pequi bom , é aquele que é vermelho, caroço grande, muita carne e produz 
muito. É o pequi que não descansa" (Atamãin Waurá, com. Pess. 2001). 
 

 
 
 
 

 
Foto 6: Pequi vermelho (indze tembissuínha), variedade selecionada para o plantio. Aldeia 
Kalapalo, Parque Indígena do Xingu, 2000. 

 
 

8.3 Sistema de classificação tradicional do pequi pelos povos Xinguanos. 
 
A maioria das culturas amazônicas classifica seus recursos naturais segundo seus 
próprios critérios, agrupando plantas, animais ou ambientes, considerando 
principalmente suas descontinuidades morfológicas ou fisionômicas (Berlin, 1992; 
Balée, 1994; Anderson & Posey, 1989; Balée & Gély, 1989). 
 
Plantas, animais e ambientes podem ser organizados segundo alguns princípios gerais 
de sistemática folk, entre eles, de que os organismos possuem graus cada vez mais 
específicos de “inclusiveness”, as categorias etnobiológicas ou níveis hierárquicos de 
classificação “hanks”, que podem ser desde as mais abrangentes “reino”, para os mais 
específicos “forma de vida, intermediário, genérico, específico e varietal”. Dentre esta 
classificação, as semelhanças podem ser morfológicas, utilitárias e comportamentais, 
muitas vezes semelhantes ao sistema de classificação ocidental (Berlin, 1992). 
 
A organização dos seres vivos pela maioria das populações, em sistemas hierárquicos de 
classificação é comum em diversas populações, fato que nos leva a considerar que os 
sistemas taxonômicos culturais são universais e os exemplos de classificação entre 
culturas diferentes são passíveis de comparação (Berlin, 1992). 
 
A nomenclatura Ka’apor evidencia altos mecanismos que, em efeito, dicotomizam o 
domínio de plantas tradicionalmente cultivadas em domesticadas e não domesticadas, 
além de atribuírem nomes para zonas de uso da vegetação, atividades de manejo 
florestal e tratos culturais agrícolas (Balée, 1994). Desta forma, o critério taxonômico é 
holístico e não arbitrário. Em relação às plantas, a classificação inclui agrupamentos 
baseados em: formas de vida (árvore, erva e cipó); descontinuidades morfológicas 
(tamanho; cor, textura, forma); qualidades (dureza relativa, gosto, cheiro, peso, 



movimento); fatores utilitários; possessão (arquétipo de animais, espíritos, objetos 
culturais inanimados, eventos naturais, etc.); autenticidade ou falsidade (Balée, 1994). 

 
No manejo do pequi realizado pelas populações rurais do norte de Minas Gerais, é 
reconhecido um sistema de classificação de frutos em tipologias muito semelhantes ao 
sistema xinguano. Evidenciou-se uma grande variabilidade fenotípica, relacionada 
principalmente às características de produção, tamanho e espessura dos frutos, 
coloração e sabor da polpa dos caroços (Gomes e Amâncio, 1997, citados em Vilela, 
1998). 

 
Neste trabalho, observou-se alguns aspectos sobre a classificação dos tipos de pequi no 
sistema xinguano, nos quais apresentam algumas semelhanças entre si. No entanto, 
possuem diferenças marcantes que caracterizam as particularidades de cada cultura. 
 
A classificação do pequi está organizada a partir de um princípio que diferencia o pequi 
cultivado, que possui diferenças específicas e varietais, e o pequi silvestre, que não é 
cultivado e que ocorre naturalmente nos campos. É no primeiro nível de organização 
dos tipos de pequi que se evidenciam dois domínios, o do pequi domesticado que é 
cultivado nas roças e o não domesticado que ocorre nos campos e cerrados. Dentre os 
cultivados existem alguns tipos de pequi que apresentam diferenciações puramente 
morfológicas, relacionadas à cor, a ausência de espinhos ou perfuração no mesocarpo do 
fruto. Cada uma destas variedades pode apresentar características distintivas que 
representam de 3 à 8 sub-tipos de pequi e que constituem o nível sub-varietal de 
classificação. Estas diferenças são atribuídas ao comportamento fisiológico (abertura 
dos frutos antes de caírem ao chão e persistência dos frutos nos galhos), gosto, cheiro e 
quantidade de polpa e de casca. As mulheres classificam do pequi principalmente pelas 
características do uso para óleo ou mingau. O pequi branco é o melhor para fazer o óleo, 
pois tem menos polpa, o pequi amarelo também serve para fazer o óleo, mais também 
serve para fazer mingau. O pequi vermelho é o melhor para o mingau, não serve muito 
para o óleo, mas pode ser utilizado também.. Todo o pequi destinado ao óleo deve ser 
pequeno e com pouca polpa. Depois de todos os pequis fervidos separa-se os pequis 
para o óleo e para o mingau, os maiores para o mingau e os menores para o óleo.  
 
 
 



 
Figura 7: Desenho de frutos de pequi do tipo vermelho.. Aldeia Waurá , Parque Indígena 
do Xingu, 2001. 
 
 
Os sistemas de classificação do pequi xinguano, demonstram algumas características 
semelhantes como a existência de tipos de pequi de igual coloração (vermelho, amarelo 
e branco), a ausência de espinhos e as características distintivas do nível varietal, como 
o comportamento fisiológico na maturação de alguns frutos, as diferenciações por 
cheiro, paladar e quantidade de polpa e casca dos frutos. No entanto, existem variedades 
exclusivas para determinados grupos. As características distintivas do nível sub-varietal 
são muito semelhantes entre os 5 grupos, com exceção do Yawalapiti e Kamayurá, que 
não consideram as características olfativas dos tipos de pequi como critério de 
diferenciação. A tabela a seguir sintetiza estas variações entre os tipos de pequi por 
grupo estudado. 
 

Tabela 4: Tipos de pequi reconhecidos no sistema de classificação de 5 grupos indígenas 
do Parque do Xingu. 
 

Tipos de pequi Cinco Grupos Étnicos do Xingu 
 Kalapalo Waurá Yawalapití Kamayurá Suyá 

Vermelho 3 2 1 2 1 
Amarelo 1 1 1 1 1 
Branco 1 1 1 1 1 
Branco para óleo - - 1 - - 
Cinza - - 1 - - 
Sem espinho 2 1 1 1 1 
Silvestre 1 1 1 1 1 
Com buraco na semente - 1 - - - 

Variedades 8 7 7 6 5 
Variações no processo de maturação 
do fruto, em cheiro e sabor, e 
disponibilidade de polpa e casca. 
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9 Tecnologia e processo de produção do óleo de pequi 
 
A produção do pequizeiro está condicionada a períodos bem definidos. A época da 
floração coincide com o período de seca, nos meses de junho até agosto. A época dos 
frutos ocorre no início do período das chuvas, em outubro, estendendo-se até o final do 
mês de novembro chegando até o início de dezembro. 

 
Os pequizais podem localizar-se próximos às aldeias ou em lugares distantes, 
principalmente em antigas aldeias. Em áreas próximas ou distantes da aldeia, a coleta 
pode se dar diariamente em qualquer período do dia, mas é preferível na parte da manhã 
pois os frutos maduros já caíram durante toda à noite. Esta atividade é exercida 
principalmente por mulheres e crianças. Quando a coleta do pequizeiro se dá em áreas 
distantes, como antigas aldeias, cada família se organiza para ir ao pequizais na época 
da safra. Dependendo da distância destas áreas de coleta, como em antigas aldeias, a 
família pode acampar durante alguns dias para coletar e produzir o óleo de pequizeiro,  
além de outras atividades como a caça e pesca. Algumas vezes o pequizeiro é colhido 
para ser levado para a aldeia, e assim, é descascado no local e colocado em bacias para 
o transporte. Isto diminui o volume e peso do recurso a ser carregado, uma vez que não 
há registros de uso da casca do Pequizeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: Coleta de pequi, atividade predominantemente feminina. Aldeia Yawalapití, 
Parque Indígena do Xingu, 2001. 
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Existem diferenças no processo de fabricação do óleo de pequi. O método utilizado 
pelos Suyá, difere dos outros grupos que localizam-se no alto Xingu. As diferenças 
consistem principalmente nos materiais utilizados, no rendimento dos frutos utilizados 
por litro de óleo, nos horários que são estabelecidos em função da hora mais fria do dia 
(madrugada) e no final do processo onde os Suyá utilizam-se do calor do sol para 
derreter a massa e os Alto Xinguanos levam ao fogo. Isto pode ter algumas 
conseqüências na durabilidade do óleo. 
 

“... não precisamos de muito óleo. A gente faz assim, faz 2l, 3l, até 5l de óleo e 
fica usando até acabar e demora muito pra acabar. E todo ano tem pequi pra 
agente fazer óleo de novo. Todo ano agente tem óleo novo pra usar, se fizer 
muito óleo, o óleo estraga ai agente tem que jogar fora, é melhor deixar os 
bichos comer do que jogar fora... (Aianuki Waurá, com. pess., 2001)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Mulher mexendo a massa de pequi na produção do óleo de pequi. Aldeia 
Yawalapití, Parque Indígena do Xingu, 2001. 

 
 

Os materiais utilizados em todos o processo e os necessários para o desenvolvimento do 
projeto de produção comercial de óleo de pequi encontram-se na tabela5: 
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Tabela 5: Materiais necessários para produção do óleo de pequi. (*por família) 
aldeias. 

Materiais observados no processo de 
produção tradicional 

Materiais necessários para produção em 
grande escala do óleo de pequi. 

Bacias/cestos/sacos - todos para carregar o 
pequi 

1 Panela de 20l; 

Panelas de 100 – 150 l 1 Panela de 50l; 
Panelas de 20 – 25 l 1 Panela de 100l; 
Bastão feito de madeira 1 Panela de 150l; 
Cuia 2 Bacias (grande e médias); 
Concha 3 Funis 
Cesto pequeno feito de palha para retirar o 
pequi quente da panela 

3 Vasilhames de 20 a 30 L cada, para 
armazenar a massa do óleo de pequi com 
tampa; 

Panela para armazenar a massa do óleo de 
pequi Concha 

4 Vasilhames de 20 a 30 L para armazenar ou 
transporta o óleo; 

Panela de barro ou alumínio 6 Facas pequenas 
Garrafa de 2 ou 5l 2 Peneiras (grande e média). 
 
 
Todo o material foi relacionado como essencial para produção do óleo pelas mulheres 
mas para uma produção comercial haverá a necessidade de comprar os materiais para 
cada família, pois a produção é familiar. Em cada casa há em média de três a seis 
mulheres que fazem óleo, com idade entre 13 a 50 anos. Na maioria das aldeias as 
mulheres demonstraram interesse em fazer o óleo de modo individual, ou seja, cada 
família pretendem fazer o óleo separado, dentro de suas respectivas casas. É na 
produção do óleo que a mãe ensina os segredos do processo do óleo para as filhas. 
 
9.1 Análise de rendimento médio na produção do óleo de pequi 

 
A produção observada em apenas uma ocasião, para a aldeia Rikô foi de 80 frutos/litros 
de óleo de pequi. O rendimento observado para a produtividade de óleo no PI Diauarum 
foi de 90 frutos por litro de óleo de pequi. Assim o rendimento médio para a produção 
de óleo de pequi, identificado no sistema Suyá é de  frutos por litro de óleo, conforme a 
tabela abaixo: 
 
Tabela 6 Rendimento de óleo de pequi / frutos em duas ocasiões, no sistema dos Índios 
Suyá. 
Produto Aldeia Rikô PI Diauarum rendimento médio (*) 
    
n° de frutos 80 90  85 frutos 
peso de frutos 34 kg  45 kg  39,5 kg 
peso de casca 22 kg  - - 
n° de caroços - 200 - 
peso de caroços 12 kg  14,7 kg  13,35 kg 
peso de massa - 1,5 kg  - 
Volume de óleo 700 ml 1000 ml 850 ml 
peso de óleo 0,7 kg  1,0 kg  0,85 kg 
Resíduo de massa - 0,5 kg  - 
Rendimento médio de frutos / l de óleo - - 100 frutos / l de óleo 
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Para os grupos do Alto Xingu, observou-se um melhor aproveitamento dos frutos no 
processo de produção, sendo que chegou-se a observar um rendimento de 70 frutos para 
se produzir 1 litro de óleo, mas na maioria das casa contou-se cerca de 80 frutos. Assim, 
assumiu-se quantidade média de 80 frutos por litro de óleo por parecer mais 
representativa para a maioria dos grupos estudados, sendo que este valor pode variar um 
pouco, em função do tamanho e do tipo do fruto. 
 
10 Características do óleo de pequi 
 
Os óleos vegetais de origem amazônica tiveram seu auge na exploração para exportação 
nas três primeiras décadas do séc.  e logo após a 2º grande guerra, cuja finalidade 
principal era o uso em lamparinas para iluminação. Com a substituição destes 
combustíveis pela eletricidade e pelo desenvolvimento de cultivos mais extensivos de 
soja, milho e Dendê (Ealais guieenensis) inviabilizou-se quase que por completo a 
produção de óleos amazônicos (Clay, 2000). Atualmente observa-se um crescente 
interesse das indústrias farmacêuticas por óleos exóticos, principalmente por suas 
características potenciais para o desenvolvimento de produtos cosméticos (Silva, 1994) 
ou ainda pela crescente conscientização de que estes recursos são advindos de cultivos 
mais sustentáveis, frente a crescente devastação dos ambientes tropicais no mundo em 
geral (Balik, 1979; Clay, 2000). Um exemplo que ilustra esta fase próspera para os 
produtos naturais vindos das florestas tropicais é a criação do polo de indústrias 
cosméticas de Manaus, cujos investimentos giram em torno de R$ 34 milhões 
(Amazonas, 2001). 

 
A espécie C. brasiliense, que ocorre na região dos cerrados do Brasil Central, produz 
óleo em maior quantidade e de melhor qualidade. Apesar desta espécie ocorrer na região 
do Xingu, sua densidade é baixa se comparada com o pequi cultivado nas roças e seus 
frutos não são coletados. Estas diferenças também são reconhecidas pelos índios do 
Xingu, pois reconhecem no pequi do campo uma maior capacidade produtiva de óleo, 
se comparado ao cultivado em suas roças. O pequi cultivado provavelmente seja o C. 
villosum ou pequiá cujas características químicas apresentam principalmente ésteres 
glicerídeos dos ácidos palmítico e oleico (Prance, 1990; Clement, 2000). A polpa 
apresenta altas concentrações de caroteno, vitamina C, riboflavina, niacina, ferro e 
fósforo (Prance, 1990; Clement, 2000). A alta concentração de betacaroteno pró-
vitamina A (107.000 U.I/100g.) possui a propriedade de absorver as radiações 
ultravioletas, além de estar associado aos anti-radicais livres (Silva, 1994). Compilou-se 
as principais características do óleo da polpa e sementes de C. brasiliense e C. villosum, 
segundo publicações disponíveis e análises realizadas no Laboratório de Óleos e 
Gorduras da UNICAMP, conforme as seguintes tabelas: 

 
Tabela 7: Características físico químicas do óleo da polpa e semente de pequiá (C. 
villosum) (*). 
Característica LCoionte,1927 Georgi,1929 Pesce,1941 Eckey,1954 Silva,1994(**)  
 polpa Sem. polpa Sem. Polpa Sem. Polpa Sem. Polpa Sem. 
Óleo (%) (ps) 78,8 70,4 72,3 61,4 67 70,4 72,3 61,4 - - 
P.  fusão (ºC) 29 28,33 27-28 31-32 29 37 32 32 28,1  
I. Saponificação 193 199 205 203 196 197,6 205 203 198,1  
I. Iodo 53,7 26,4 46,6 52 53,7 41,86 46,6 52 52,95  
(*) adaptado segundo (Clement, 2000). 
(**) pequi (C. brasiliense) 
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Tabela 8: Características físico químicas do óleo da polpa de pequiá (C. cf villosum) 
segundo naálises realizadas no Laboratório de Óleos de Gorduras da FEA/ UNICAMP, 
1999. (*) 

Características 
Índice de peróxido (meq O²/kg amostra) 0,5 
Ácidos graxos livres (% como ácido oléico)  0,10 
Cor Lovibond (cubeta 5¼ “) 70Y/29,3R 
Umidade relativa volátil (%) 0,3 
Matéria Insaponificável (%) 0,45 
Estabilidade Oxidativa – OSI (h) ** 6,0 
Fósforo (mg/kg) <1 
Índice de Iodo 56,5 
(*) Óleo proveniente da aldeia Suyá, Parque do Xingu. 
(**) Estabilidade Oxidativa – 5,0g amostra, Temperatura - 110º C, Fluxo – 9,0Lar/h 
Y-amarelo, R-vermelho 
 
 
O uso do óleo de pequi em emulsões cosméticas é indicado principalmente pela 
emoliência, transporte de componentes lipofílicos, boa penetração e baixa oclusão. 
Estas características indicam um potencial para indústria cosmética (Silva, 1994). Além 
disto, a alta concentração de ácido palmítico e oléico, dois dos principais constituintes 
da emulsão epicutânea, contribuem para manter a homeostase cutânea, além da presença 
dos beta carotenos, por sua ação fotoprotetora e anti-radicais livres (Silva, 1994). 
 
 
Tabela 9: Caracterização do óleo de amêndoa de pequi (Caryocar cf.villosum), realizada 
pelo Laboratório de Óleos e Gorduras (FEA/UNICAMP, 2000). (*) 

Carac. Físicas Rendimento e carac. tecnológica Qualidade 
      
Peso médio (g) 10,0 Torta -óleo residual (%) 8,45 I, Peróxido (mEq/kg) 1,24 
Casca (%) 90,51 Rendimento óleo (%) 79,86 Acidez (FFA) ác. palmítico 0,23 
Amêndoa (%) 9,49 I. iodo 34, 93 Umidade (%) 0,26 
Umidade (%) 4,57 I. refração (60Cº) 1,4515 Estabilidade Período de 

indução h T. 130 C 
7,60 

Teor de óleo 
(soxtel-%) 

41,95 Densidade g/ml 0,9182  

 Ponto de fusão 21,70   
Ácidos Graxos 

Palmítico Palmitoleico Esteárico Oléico Linoléico Linolênico 
% Polpa % polpa % polpa % polpa % polpa % polpa 

35,80 42,20 1,40 2,60 2,10 1,50 53,10 52,50 5,00 0,80 - 0,40 
(*) Amêndoas obtidas no Alto Xingu. 
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Tabela 10: Composição de ácidos graxos do óleo do mesocarpo e da semente de pequi (C. 
brasiliense) e pequiá (C. villosum) (*). 
Ácidos graxos Handro 

&Barradas, 
1971 

Eckey, 1954(**) Ramos, 
1997 

Silva, 1994 Lab. Òleos e Gorduras 
FEA/UNICAMP, 1999. 

(%m/m) (***) 
 Polpa polpa sem. polpa polpa polpa 

Capróico 0,8   - -  
Caprólico 0,1   - -  
Cáprico 0,1   traços 0,5  
Láurico 0,1   traços 0,8  
Mirístico 0,3 1,5 1,4 0,1 0,1 0,16 
Palmítico 39 45,1 48,4 38,4 35,6 36,01 
Esteárico 1,0 1,8 0,9 2,0 2,3 1,77 
Araquídico -   - 0,5 0,27 
Palmitoléico 1,7   0,6 1,4 0,75 
Oléico 52,9 49,6 46,0 57,6 57,0 58,10 
Linoleico 2,8 2,0 3,3 1,4 1,8 2,07 
Linolênico 1,1   - - 0,87 
(*) adaptado segundo (Silva, 1994). 
(**) pequiá (C. villosum) segundo (Prance, 2000). 
(***) Óleo proveniente da aldeia Suyá, Parque do Xingu. 
 
 
11 O Potencial do óleo de pequi 
 
Observou-se o potencial produtivo para cada aldeia, tendo como base o número de 
famílias envolvidas diretamente com o projeto, o número total de árvores de pequi, 
obtidos durante o censo realizado em todos os pequizais utilizados por cada grupo. 
Obteve-se uma quantidade média de frutos por árvore e litros de óleo potencial. Além 
disto, considerou-se a quantidade de óleo a ser produzida por cada família, obtida de 
maneira expontânea, caso se efetive o projeto. Isto representa um limite máximo 
intencional em relação à cada família e que poderá ser considerado como parâmetro de 
produção entre a demanda de trabalho e a capacidade produtiva. 
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Foto 7: Pequi em frutificação, Aldeia Aranha Suyá, Parque Indígena do Xingu, 2000. 

 
 

Para cada pequizal das 5 aldeias selecionadas realizou-se um censo total do número de 
pequizeiros, descontou-se 36,6 % do total de árvores, com base no inventário de frutos 
realizado na aldeia Aranha Suyá, no qual representa as árvores sem frutos para o ano de 
2000. Isto porque estes resultados representam um ano atípico, sendo que a produção de 
1999 foi muito superior segundo todos os grupos estudados, pois produtividade do 
pequi oscila a cada 3 anos. 
 

“... no ano passado, carregou demais de pequi, perdeu muito. Neste ano ele tá 
dando menos  (Amé Suyá, com. pess. 2000).  

 
“... o pequi é assim, um ano ele carrega, no outro ele dá menos e no seguinte dá 
bem pouco. Só no terceiro ano é que ele vai dar bastante de novo. (Wetag Suyá 
& Sokini Suyá, com. pess. 2000). 
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“ ...o pequi é como gente, não pode carregar todo o ano, ele precisa descansar. 
Sinkra’sí – É como o pequi fica segurando os frutos, como dedos. (Wetag Suyá, 
com. pess. 2000). 

 
“A produção do pequi começa com 4 anos, mas é com 7 anos que ele começa a 
produzir mais. Com 10 anos ele começa a diminuir um pouco e no ano seguinte 
ele diminui ainda mais a produção de frutos. Só no outro ano é que começa a 
aumentar de novo. (Wetag Suyá, com. pess., 2000). 

 
Os resultados encontrados por Barradas (1972), confirmam esta variação na produção, 
havendo anos de alta produção de frutos e anos de baixa produção de frutos. Além disto 
há uma frase extraída de um texto de Otacílio Lisboa de 1931 que também refere-se a 
esta afirmação, segundo Ribeiro, (2000). 
 

“O pequi carrega fartamente e produz com abundância justamente nos períodos 
de crise, tanto que durante os anos chuvosos a sua produção é bem menor, 
bastante diminuta. Ano de pequi, diz o povo, ano de crise e ano de crise, 
dizemos nós, ano de muito pequi” (Lisboa, 1931, citado em Ribeiro, 2000). 

 
Além destas informações sobre estas oscilações, a produtividade entre árvores de pequi 
também é muito variável. É por estas diferenças em produtividade que necessita-se 
fazer intervenções de manejo para aumentar a produção das árvores pouco produtivas. 
Isto demonstra também que os pequizais são heterogêneos e seus donos, conhecem 
muito bem quais árvores são “boas de pequi” e quais são “preguiçosas de produzir” 
(Atamãin Waurá, com pess., 2001). 
 

“ Tem pequi que carrega muito com flor. Quando começa a cair, vai caindo até 
que cai toda a flor”. (Atamãin Waurá, com. Pess. 2001) 

 
Para estimar o consumo de frutos, considerou-se o total consumido na aldeia Kalapalo. 
Observou-se que em todas as casas havia um acumulo de todos os caroços dos frutos 
consumidos durante a safra de 2000. Este são secos sobre o fogo e armazenados para 
depois serem consumidos, pois as amêndoas são alimento muito apreciado entre todos 
os grupos do Alto Xingu, além de ser também rico em proteína. Todos os caroços 
encontravam-se secando em um “jiral” (nhii’nha ôgogu) ou já secos, armazenados em 
sacos de 60 kg. Assim, realizou-se uma contagem do número de caroços pois estes 
representavam, de um modo indireto, o número total de frutos coletados por toda a 
aldeia pois já estávamos no final da safra (dezembro).  
 
Para transformar o número de caroços encontrados em cada giral ou saco, para o 
número de frutos, considerou-se que cada fruto pode conter de 1 a 4 caroços. Assim, 
utilizou-se a relação de caroços para frutos a partir da análise de rendimento obtida no 
processo de produção de óleo da aldeia Suyá e segundo Barradas, (1972), obtendo um 
fator de conversão (f): 
 

(f) =  nº de frutos 
nº de caroços 
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O total do nº caroços estimados a partir do volume de cada “jiral” e do nº de sacos 
encontrados na aldeia Kalapalo, foi multiplicado pelo fator de correção (f) = 0,62, 
obtendo assim uma estimativa do nº de frutos consumidos para a safra do ano de 2000. 
Este valor foi utilizado como parâmetro de consumo médio de frutos de pequi para os 5 
grupos estudados, sendo 44,5 % do total disponível. 

 
Finalmente, o potencial de produção de óleo de pequi para cada aldeia estudada foi 
calculado da seguinte maneira: 
 
Quadro 1:  Síntese do cálculo das estimativas de produção para o óleo de pequi. 
Nº total de pequizeiros da aldeia - % pequizeiros sem frutos =  Nº pequizeiros disponíveis 
 
Nº de pequizeiros disponíveis X Nº médio de frutos (100) = Nº frutos disponíveis 
 
Nº frutos disponíveis - Nº médio de frutos consumidos (44.5 %) = Nº frutos para o projeto 
 
Nº frutos para o projeto / Nº frutos para 1 litro óleo (80frutos / l)  = Litros de óleo potencial 

 
 
Este total de litros de óleo potencial é muito acima do volume obtido nas entrevistas e 
não representa a intenção de produção de óleo de pequi para o projeto. No entanto será 
considerado apenas como um parâmetro de potencialidade baseado na capacidade 
mínima de produção dos pequizais e na disponibilidade máxima de frutos já 
descontados do consumo médio pelas aldeias. 
 
A tabela 11 apresenta uma síntese das informações obtidas em todas as aldeias, 
considerando o número total de árvores de pequi, a estimativa do número de frutos 
obtida através dos inventários realizados na aldeia Aranha Suyá para o ano de 2000, 
além das médias para a produção de frutos de C. villosum para a região de Manaus 
(Clement, 2000). Também é apresentado o potencial de produção de litros de óleo de 
pequi por aldeia, considerando-se o consumo médio conforme as análises realizadas na 
aldeia Kalapalo.
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Tabela 11 : Dados quantitativos sobre o potencial produtivo de óleo de pequi para as 5 aldeias estudadas (****).  

Parâmetros Quantitativos Aldeias 
 Suyá Kalapalo Waurá Yawalapití Kamayurá TOTAL 
       

Número de famílias 17 14 16 12 14 73 
Censo total das árvores de Pequi (nº total) 1952 7646 2943 (****) 1491 14.032 
Oscilação anual da Produção (63,4% do total) (*)  1238 4848 1866 (****) 945 8.897 
Produção de frutos (100/árvore) (**)  123.800 484.800 186.600 (****) 94.500 889.700 
Consumo de frutos (44,46 % ) (***)  55.041 215.548 82.962 (****) 42.015 395.566 
Frutos disponíveis (55.53% do total disponível) 
(***)  

68.759 269.258 103.638 (****) 52.485 494.140 

Potencial produtivo em litros de óleo (80 frutos/L) 860 3.367 1.295 (****) 656 6.178 
Intenção de venda em litros de óleo 150 295 366 180 250 1.241 
Óleo disponível nas casas N obs. 228 203 91 N obs. 522 

  
% do pequizal consumido na aldeia (***) 55.57 55.54 55.51 (****) 55.55  
% do pequizal utilizado no projeto (intenção) 9.7 4.9 15.7 (****) 21.2  
% do pequizal disponível 34.73 39.36 28.94 (****) 23.25  
(*) Durante o inventário de frutos realizado na aldeia Aranha Suyá para o ano de 2000, 36,6% da árvores apresentaram de 0 a 10 frutos, conforme a descrição 
dos métodos empregados. Assim desconsiderou-se este percentual da produção anual. 
 
(**) A produtividade de C. Villosum em solos mais pobres na região de Manaus apresentou uma produtividade de 100 a 300 frutos/árvore. E a média de 
produtividade observada para a aldeia Aranha Suyá, provavelmente para a mesma espécie, foi de 130 frutos para ano de 2000. Assim, assumiu-se a média de 
100 frutos/árvore. 
 
(***) Adotou-se a média de consumo obtida na aldeia Kalapalo, (44,46%) através de estimativas de frutos consumidos, conforme a 
descrição da métodos empregados. Os dados apresentados referem-se aos frutos disponíveis 
 
(****) A pedido dos próprios Yawalapiti, adiou-se a contagem dos pequizais, devido ao excesso de trabalho na construção de casas, 
durante o período desta pesquisa. No entanto há pequizais suficientes para a produção comercial.  
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12 Conclusões do potencial do óleo de pequi 
 
O pequi é tradicionalmente utilizado por vários grupos indígenas do PIX e assim 
considerado como um dos “traços culturais” característicos da cultura Alto Xinguana. 
Apresenta grande importância para os índios em função de seus diversos usos e 
aplicações, principalmente como alimento e uso do óleo com fins medicinais e 
cosmético. O óleo de pequi  possui características físico-químicas benéficas para a pele, 
pela alta concentração de ácido palmítico, oléico e beta caroteno pró-vitamina A. Além 
disto, trata-se de uma planta domesticada possuindo várias subespécies endêmicas do 
PIX, além de estar inserida num complexo sistema de manejo incluindo práticas 
agrícolas e silviculturais, festas associadas, mitos e rituais. Apresenta características de 
produção muito favoráveis para o início imediato do projeto de comercialização de óleo, 
por tratar-se de um recurso potencial ao manejo de recursos florestais, cujo processo é 
desenvolvido sob bases ecológicas sustentáveis. 
 
Nesta primeira etapa as aldeias Suyá, Kalapalo, Waurá e Kamayurá demonstraram um 
alto potencial produtivo com capacidade máxima de produção em torno de 6.178 litros 
de óleo, já descontados o consumo médio e que representa o uso dos frutos para a 
alimentação e a utilização do óleo segundo os costumes locais. Para o primeiro ano, as 
quatro aldeias poderão produzir 1.241 litros de óleo, conforme as informações obtidas 
em campo e isto representa apenas de 10 a 20 % do potencial de pequi avaliado. Apesar 
de ainda não terem sido contados os pequizais da aldeia Yawalapití, existe também um 
elevado potencial para a produção comercial, pois em apenas uma parte destes 
pequizais, já contou-se 720 pés. Outras aldeias deverão ser incluídas a partir do segundo 
ano do projeto o que irá aumentar a oferta deste recurso pois o pequi é muito abundante 
entre todos os grupos alto xinguanos.  
 
Os processos produtivos identificados na produção de óleo se diferenciam entre os 
grupos do alto Xingu, (Kalapalo, Waurá, Yawalapití e Kamayurá) e da região do médio 
(Suyá). Seguem uma estrutura familiar de produção e apresentam baixa demanda de 
trabalho, pois a extração além de fácil e com alto rendimento e é realizada apenas 
durante o período da safra, de outubro a dezembro. Esta época não coincide com o 
período de maior atividade sócio-cultural dos grupos, que está relacionado aos meses de 
seca (verão), de maio até agosto. 
 
12.1 Observações Gerais 
 
O fato do óleo de pequi ser um produto tradicionalmente utilizado pelos grupos aqui 
considerados, foi um dos motivos pela grande aceitação no desenvolvimento do projeto 
de modo geral, entre todas as aldeias selecionadas para esta primeira etapa. 
 
De modo geral, o pequi apresenta-se como uma espécie muito favorável ao 
desenvolvimento do projeto de óleos vegetais das etnias xinguanas, pois é uma planta 
manejada dentro do sistema agrícola, o que a torna demasiadamente abundante. Os 
pequizais localizam-se próximos à área das aldeias, o que facilita o trabalho de coleta. 
Embora o pequi apresente uma grande oscilação na produção de um ano para outro, ao 
total de plantas pode superar estes períodos de baixa produtividade. É provável que a 
altas densidades observadas sejam por este motivo. Conforme observado na tabela 11, 
mesmo considerando-se a estimativa de consumo (44, 46% média obtida na aldeia 
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Kalapalo) e o total que deverá ser utilizado para o projeto, haverá uma “sobra de 
produção entre 23 e 40%, dependendo do potencial de cada aldeia. Vale lembrar que as 
estimativas de consumo foram de certa maneira superestimadas pois representam o 
volume consumido para a aldeia Kalapalo, que possui o maior pequizal do Xingu e além 
disto, observa-se que o pequi representa uma importância relativa maior na alimentação, 
se comparado com as outras aldeias. Os resultados obtidos através do censo total de 
pequizeiros, junto com as estimativas de consumo atestam o que foi dito por todas as 
lideranças das aldeias , de que “pequi tem muito, a gente não dá conta de comer tudo. 
Tem ano que perde muito pequi.” 
 
Além destas vantagens observadas, o pequi é uma espécie rústica, adaptando-se a 
qualquer tipo de solo, sendo até preferível o plantio em solos mais pobres. Sua 
capacidade de rebrotar quando é submetido ao corte e a resistência ao fogo também 
indicam o potencial ecológico porém, a manutenção da alta densidade é diretamente 
relacionada ao manejo, pois são raras as árvores provenientes de regeneração natural. 
Mesmo que estas se regenerem, pelo auxílio dos dispersores efetivos, não haverá os 
tratos culturais necessários para a manutenção dos índices de produtividade. Assim, as 
práticas de manejo são fundamentais para o crescimento e produção do pequi no Xingu 
e por este motivo, é provável tratar-se de uma espécie domesticada, dependente das 
condições favoráveis que a atividade humana pode fornecer para o seu 
desenvolvimento. Talvez este seja um dos motivos que os pequizais “sem dono” devam 
ser eliminados. 
 
O pequi segue uma estrutura familiar de produção, desde as atividades de plantio, tratos 
culturais, coleta e processamento do óleo entre outras atividades relacionadas dentro do 
sistema de manejo. Desta maneira é muito provável que o projeto de óleos vegetais será 
desenvolvido dentro desta mesma estrutura pois isto também acabará sendo um 
estímulo à produção, principalmente se a remuneração seguir esta mesma estrutura, ou 
seja, se cada família receber pelo óleo produzido. Há uma preocupação geral sobre a 
forma de como o pagamento será gerenciado, ou pelas lideranças ou pelas próprias 
famílias, sendo que a preferência entre a grande maioria é para que o pagamento seja 
pelo litro de óleo entregue para a venda. 
 
Isto também foi uma preocupação observada entre as mulheres, visto que elas também 
são “donas” dos pequizais, realizarem a limpeza da área, além de dominar todo o 
processo de produção do óleo. Do mesmo modo o óleo também pode ser processado por 
homens em algumas ocasiões, conforme as informações obtidas nas aldeias Waurá e 
Yawalapiti. 
 
Hoje, as mulheres sentem algumas dificuldades para fazer o óleo, principalmente pelo 
peso carregado do pequizal até a aldeia, pois há pequizais muito distantes e todo o 
trabalho é feito apenas por elas, sem a participação dos homens, dependendo da família. 
Em relação à participação dos homens no processo do óleo é muito relativo, pois isso 
vem de cada família. Há famílias em que os homens acompanham todo o processo do 
óleo, ajudam as mulheres no preparo direto ou indiretamente, alguns ajudam a socar, 
outros acompanham as mulheres até o pequizal, para ajudar a trazem o pequi, há ainda 
os que buscam lenha. Assim como também há os que não ajudam em nada, apenas usam 
o óleo quando pronto.  
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“... o difícil pra fazer o óleo pôr que é muito trabalho. A gente trabalha muito, 
pesa trazer pequi aqui para a aldeia.. ” (Nhapy Ywalapiti, com. pess., 2001) 

 
 

 
Figura 9: Coleta do pequi, atividade feminina auxiliada pelo homem e fauna associada. 
Desenho de , Aldeia Yawalapití, Parque Indígena do Xingu, 2001.  
 
 
Também a o problema do dinheiro, pois em algumas famílias, as mulheres trabalham, 
produzem e os homens vendem os produtos, mais o dinheiro não retorna para dentro das 
casas, ou às vezes as mulheres não participam do gasto desse dinheiro. Isso faz com que 
algumas mulheres permaneçam dependentes para obter os produtos que necessitam, 
como tecidos, miçangas, panelas, chinelos, pentes, sabonetes, xampu, linhas e etc. 
 
Observou-se algumas diferenças no processo de produção do óleo de pequi entre as 
aldeias do alto (Kalapalo, Waurá, Yawalapiti e Kamayurá) e a aldeia Rikô Suyá. Na 
aldeia Kalapalo observou-se um maior aproveitamento dos frutos, onde o processo 
permite extrair uma maior quantidade de óleo, além de uma melhor aproveitamento da 
polpa e dos caroços. Isto pôde ser observado pois os Suyá não armazenam os caroços do 
pequi como os grupos do alto, consumindo de maneira mais esporádica. 
 
Outro ponto muito favorável observado no processo utilizado entre os grupos do Alto, é 
que as mulheres não precisam acordar na madrugada para extrair o óleo, este é sempre 
feito quando o sol já está claro, a partir das 6:00h. O processo permite que a mulher 
fique mais livre para outros afazeres visto que o tempo de cada etapa de trabalho é mais 
curto, com pausas para descanso. 
 
O que deu para observar nas aldeias foram algumas formas de consumir o pequi. No 
alto pode-se ver em algumas aldeias os mais velhos usando freqüentemente o óleo, 
sendo que isto não é observado nos jovens com tanta freqüência. Em algumas aldeias os 
velhos se reúnem no centro junto com os jovens e conversam sobre a importância do 
uso do óleo, explicando que o óleo é para ser usado na aldeia por que essa é a roupa do 
índio, roupa de branco se usa apenas quando tiverem que ir à cidade. Mais para muitos 
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jovens isso fica um pouco difícil, pois já acostumaram com roupas e querem usar o 
tempo todo. 
 

“...os mais velhos ainda usam o óleo. Os mais novos  não. Eles só vão pra 
cidade e vem o branco usar perfume e creme, ai não querem usar o óleo de 
pequi.. ” .(Aianuki Waurá, com. pess., 2001). 
 
“... agora não usa muito óleo não, por que nós mesmos usamos agora o creme e 
perfume do branco. Só quando tem festa que usa óleo...”. (Aianuki Waurá, com. 
pess., 2001) 

 
“...agora usa pouco óleo por que tem muita roupa.” (Iatamalo Waurá, com. 
pess., 2001). 
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Potencial de produção do óleo de Inajá Maximiliana maripa (Aubl.) 
Drude nas aldeias do Médio Xingu. 

 
13 O Inajá. 
 
O Inajá é uma espécie endêmica do norte da América do Sul, característica da região 
amazônica ocorrendo desde as terras baixas da Colômbia, Venezuela, Guianas, 
Equador, Bolívia e Peru. No Brasil pode ser encontrada nos estados do Acre, 
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia (Handerson, 1995). Palmeira de 
tronco solitário, de 3,5 a 20 m de altura com diâmetros variando de 0,9 a 1,0 m. Pode 
apresentar de 10 a 22 folhas, eretas, arranjadas em espiral, alcançando de 0,5 a 1,16 m 
de comprimento e pecíolo com nervura principal entre 4,9 – 9,6 m de comprimento 
(Glassman, 1978; Handerson, 1995). Possui diversos usos por várias populações 
amazônicas, como na cobertura de casas, pontas de flecha, utensílios domésticos, 
alimento e sal (Balick, 1984; Henderson, 1995). 

 
 

 
Figura 10: Ocorrência do Inajá (Maximilian maripa), no Continente Sul Americano 
(Handerson, 1995). 
 
 
Na região do Parque do Xingu, o inajá possui uma ampla distribuição em várias aldeias 
da região do Médio Xingu, norte do PIX, principalmente nas áreas das etnias Kaiabi, 
Yudjá e Suyá (Kinsedje) (Geraldo Silva e Simone Athayde, com. pess. 1997). Em 
muitas destas áreas, o inajá ocorre em alta densidade, como resposta ao sistema de 
manejo agrícola tradicional, que será abordado mais adiante, sendo assim considerada 
como uma espécie indicadora de perturbação (Balée, 1988). Na seleção desta espécie 



 54 

para o projeto de óleos vegetais, considerou-se alguns critérios de análise de 
potencialidade ecológica, como por exemplo a sua abundância nas áreas do PIX, a alta 
produtividade por área e estar diretamente relacionada ao sistema agrícola (Schmidt & 
Viana, 2001). Além disto considerou-se também alguns aspectos relacionados ao uso 
tradicional, como uso das folhas para a cobertura das casas e principalmente na 
produção do óleo de inajá, que é amplamente utilizado pelos índios Yudjá e Kaiabi. Nos 
itens a seguir serão abordados alguns aspectos ecológicos e socio-culturais que 
envolvem o sistema de manejo do Inajá pelos Kaiabi e Yudjá do Xingu, gerando 
subsídios técnicos fundamentais para a implementação do projeto de comercialização de 
óleos vegetais. 
 
 

 
Foto 8: Inajá Maximiliana maripa, aldeia Tuiararé Kaiabi, Parque Indígena do Xingu 
2000. 
 
 
13.1 Ecologia reprodutiva 
 
O Inajá é uma planta monóica, cujo sistema reprodutivo apresenta três tipos de 
inflorescências, ou seja, cachos de flores masculinas, cacho de flores femininas e cachos 
de flores masculinas e femininas (hermafrodita), muito semelhante ao babaçú (Orbgnia 
sp.), cujo sistema sexual denomina-se de androdióico (Anderson, May & Balick, 1991; 
Hecht, et all, 1988) comum em outras espécies de palmeiras como também em Attalea 
colenda (Feil, 1996). No entanto, os Kaiabi da aldeia Maraká, não atribuem qualquer 
função sexual aos diferentes cachos de flores. Para eles, existem “cachos que carregam 
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de frutos e os que não carregam por serem fracos”. Reconhecem um tipo diferente de 
cacho que quando a espata (ywape yauu) se abre, ele já está com frutos, diferente do 
cacho feminino que é fecundado após a abertura da espata (Schmidt & Viana, 2001). 
 
A este evento, comum em palmeiras, denomina-se cleistogamia e é característico de 
cachos de flores hermafroditas (Kageyama, com. pess., 1999). Este tipo de 
inflorescência pode ser importante para o estabelecimento de plântulas em ambientes 
não perturbados da floresta de terra firme, onde os indivíduos adultos são muito raros e 
dispersos (A. Seben, com. pess. 2001). Os cachos de flores deste tipo também 
desenvolvem mecanismos para impedir a auto fecundação, ou seja, as estruturas 
reprodutivas masculinas amadurecem antes das estruturas femininas (protandria) ou 
vice versa (protogenia), cuja principal finalidade seria evitar a endogamia (Kageyama, 
com. pess., 1999; Tomlison, 1979). 
 
O Inajá é polinizado por vários tipos de insetos que representam abelhas melíferas, o 
que pode significar a não dependência de agentes polinizadores específicos. Em relação 
aos mecanismos de dispersão do inajá, vários animais estão relacionados conforme as 
informações etnoecológicas, obtidas em entrevistas com a comunidade. Dentre as 
principais espécies cita-se:  
 
 
Tabela 12: Principais agentes dispersores de sementes de Inajá, obtidos segundo 
informações etnoecológicas (Schmidt & Viana, 2001). 

Animais Espécie Aves espécie 
Cutia Dasyprocta azarae Arara vermelha Arara cf. macao 
Esquilo Sciurus sp. Arara azul Anodorhynchus cf. 

hyacinthinus 
Paca Agouti paca Arara com peito 

vermelho 
 

Quatí Nasua nasua Arara com peito preto  
Porco queixada Tayassu pecari Periquito verde  
Porco cateto Tayassu tajacu    
Veado Mazama spp.   
Macaco prego Cebus apella   
Macaco aranha Attelis paniscus   

 
 

Alguns destes dispersores provavelmente estejam relacionados com a área tradicional 
Kaiabi, na região noroeste do Estado do Mato Grosso, como a arara vermelha e azul, 
que não ocorrem no Xingu (Simone Athayde, com. pess. 1999). 
 
A não dependência de agentes específicos para a polinização das flores e para a 
dispersão das sementes, conforme descrito acima, pode ser interpretada como um 
indicador de potencialidade, na seleção de espécies potenciais ao manejo de recursos 
florestais (Peters, 1996). 
 
O Inajá produz frutos durante quase o ano todo. As plantas adultas estão sempre em fase 
de floração ou frutificação de maneira quase que concomitante. É comum observar 
indivíduos com cachos de flores, frutos verdes, maduros ou já caídos. Em entrevistas 
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com as mulheres, que têm um aprofundado conhecimento sobre as fases reprodutivas do 
Inajá, obteve-se a informação de que o Inajá possuí duas épocas de colheita. A colheita 
da seca, em agosto, (o’at kwarat) e a das chuvas (odjiewãt omaná), em novembro, mas 
é na época das chuvas que ocorre a maior disponibilidade de frutos. O gráfico a seguir 
demonstra o comportamento fenológico de 25 indivíduos selecionados nos quais 
observou-se a produção de cachos de flores e frutos durante 12 meses.  
 
 
 
 

 
Figura 11: Dados de floração e frutificação para o Inajá (Maximiliana maripa), para 25 
indivíduos adultos, durante 12 meses de observação. Aldeia Maraká Kaiabi, 1999 
(Schmidt & Viana, 2001). 
 
 
A figura 11 mostra que o Inajá produz flores e frutos o ano inteiro, confirmando 
algumas informações obtidas durante algumas entrevistas realizadas na aldeia Maraká 
em 1998. No entanto pode ser um ano atípico por não apresentar dois períodos distintos 
de maior produção. Este comportamento também representa a importância do Inajá 
como fornecedora de alimento tanto para insetos como para animais e aves durante os 
períodos de maior escassez de recursos, nos meses de seca. Estas características são 
fatores determinantes para que esta espécie seja considerada como uma “espécie chave 
do sistema”, comum em diversas espécies de palmeiras tropicais (Peres, 1994). A fase 
de maior produtividade de flores concentra-se estação de seca, nos meses de inverno. Já 
na época das chuvas, nos meses de verão, a produção de flores mostra sua fase mais 
baixa. Observa-se também que a quantidade de flores pode variar bastante de um ano 
para outro. 
 
O período de maior disponibilidade de flores coincide com o período de menor 
disponibilidade de frutos maduros, na época de inverno, nos meses de seca. O período 
de menor disponibilidade de flores coincide com a época de maior concentração de 
frutos maduros, na época de verão, nos meses das chuvas. Apesar da maior 
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concentração de frutos ocorrer no mês de dezembro, a época de maior disponibilidade 
de frutos maduros inicia-se em novembro e vai até janeiro. Isto coincide com a época 
em que os rios estão cheios e assim pode facilitar a coleta de frutos via barco, através 
dos vários canais que ligam as roças ao rio principal. 
 

“Tem ano que dá muito inajá, tem ano que dá pouco” (Karandini Yudjá, com. 
pess., 2000). 

 
14 Importância cultural e o uso do óleo do Inajá 
 
Apesar dos vários usos proporcionados pelo Inajá, sua maior importância cultural para 
os Kaiabi e Yudjá provavelmente seja a utilização para a cobertura das casas, sendo um 
recurso estratégico. Este tipo de uso parece ser o mais relevante, provendo um produto 
importante na estabilidade física do grupo além de ser um recurso insubstituível para 
este fim (Stoflle et all, 1990). Outro aspecto importante nesta análise é o fato de ser uma 
espécie indiretamente manejada no sistema agrícola, sendo raras as espécies semi-
domesticadas em uso pelos Kaiabi que recebem este tipo de manipulação. Isto contribui 
para o aumento em significância cultural.(Stoffle et alll,1990). 

 
O óleo de inajá sempre foi utilizado como cosméticos pelos Yudjá e Kaiabi e que ainda 
fazem o uso com muita freqüência nos cabelos, diretamente na pele ou ainda junto com 
urucum para a pintura corporal. 

 
“...do inajá se aproveita tudo, da carne faz mingau, da semente o artesanato, do 
fruto o óleo, tudo é aproveitado. É muito bom para nós” (Hi Yudjá, 
com.pess.,2000). 

 

Apesar do processo ser um pouco trabalhoso, observou-se uma grande expectativa entre 
todos os participantes nas aldeias. As mulheres, apesar de fazerem o trabalho mais 
cansativo, são elas que dominam todo o processo que inclui vários segredos sobre o 
óleo. Além disto, elas também demonstraram em geral muita disponibilidade e 
satisfação em produzir o óleo para o projeto, pois é de grande importância, sendo 
utilizado diariamente como cosmético. Obteve-se também informações sobre o uso 
ritual pelos antigos Yudjá e Kaiabi, que se utilizam durante as pajelanças. 
 

“...os velhos sempre usaram o óleo e os novos não querem mais usar. Por isso, 
o projeto vai ajudar para que os jovens não deixem de usar e não esqueçam 
como é que faz o óleo” (mulher yudjá, com. pess., 2000). 

 
“... vai ser muito bom o trabalho com o óleo, pois assim vamos mostrar para os 
jovens como se faz o óleo e vamos ensinar os jovens a fazer o óleo de inajá que 
é nós que somos os donos do óleo de inajá ...” ( mulheres Yudjá, aldeia Tuba-
tuba) 

 
“...assim as moças da aldeia vão poder aprender a fazer o óleo, muitas delas 
não sabem fazer o óleo porque não se faz mais óleo como antigamente, não 
podemos deixar as moças esquecerem como se faz óleo de inajá ...” ( mulheres 
Yudjá, alldeia Tuba-tuba) 
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Dentre os principais usos obtidos do Inajá, a figura 12 indica algumas observações 
realizadas na aldeia Maraká Kaiabi. Estes dados são significativos pois demonstram a 
qualidade do uso, a intensidade e o número de partes da planta que são reconhecidas e 
utilizadas, conforme a tabela 13 (Schmidt & Viana, 2001), aspectos estes relevantes em 
análises de importância cultural de determinados recursos para grupos humanos (Stoflle 
et all, 1990).
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Figura 12: Palmeira Inajá ( Maximiliana maripa) e suas partes segundo diferenças morfológicas rec onhecidas pelos Kaiabi. Parque 
Indígena do Xingu, Aldeia Maraká Kaiabi, 1999 (Schm idt & Viana, 2001). 
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Tabela 13: Relação de nomes da figura 12 (Schmidt & Viana, 2001). 
Número Denominação Kaiabi Termo botânico Usos ou Importância 
1 Inatá yp Palmeira Inajá -Sistema agrícola; recurso considerado na abertura de novas aldeias 
2 Uã yau Folha jovem -Cobertura de casas, palmito (raramente utilizado); 
3 Pinó jun y kanget Folha pinatisecta -Cobertura das casas, cerco para mandioca no rio 
4 Ywy kan giau Segmento bainha, 

pecíolo e nervura 
principal 

-Flechas para meninos, estopa para cartucho de espingarda, cesto 
para armazenar amendoin (munduwí uerum); armadilhas de pesca 
(isi ap, taperê, iú yp, yo ap), banco para mulheres menstruadas (inatá 
ywapé); 

5 Pinó wy auu Secta -Parte da folha; 
6 A’ry wy pip Cacho de flores ou 

racemo (*) 
-Alimento para insetos; 

7 Ywape yauu Espata -Vasilha para guardar objetos; 
8 A’ryp Cacho de frutos ou 

racemo 
Carregam-se os frutos presos ao cacho quando coletam o inajá 

9 Y wy can Raque -Parte do cacho que se insere no tronco; 
10 Etuma kanget Raquila -Parte do cacho que se insere na raquis; 
11 Ypotyt Raquila -Parte do cacho que se insere na raquila; 
12 Y’wá Fruto -Alimento, alimento para caça; 
13 Umy kyt Endúvia formada 

pelo estígma 
-Indica quando o fruto está maduro; 

14 Y’wá pefet Pericarpo -É o fruto completo; 
15 Y’wá my pé Endúvia formada 

pelo cálice 
-Parte do fruto; 

16 Y’wá my kyt Pedicélo -Parte do fruto; 
17 Ap Epicarpo e 

mesocarpo 
-Alimento (raro); 

18 A’ain Amêndoa ou 
semente 

-Óleo cosmético (Inatá yanã); 

19 Ian pin Endocarpo -Artesanato, coletada larva de besouro (Bruquideo), utilizada como 
isca de pesca (muito utilizado) e alimento para os mais velhos (raro) 

(*) cachos de flores masculinas, femininas ou ambas (hermafrodito).



 61 

Entre os vários usos proporcionados pelo inajá, o produto comercialmente mais 
promissor é o óleo da amêndoa do fruto. Há vários indícios sobre as potencialidades do 
óleo de palmeiras amazônicas, com várias aplicações na indústria cosmética e outras 
finalidades (Balick, 1979, 1985; Anderson, May & Balick, 1991; Pesce, 1985; Feil, 
1996; Barrera, com. pess. 1998). A tabela 14 mostra algumas características físico-
químicas do óleo de inajá obtidas a partir de análises realizadas no Laboratório de Óleos 
e Gorduras da UNICAMP:  
 
 
Tabela 14: Características físico químicas do óleo da amêndoa de inajá (Maximiliana 
maripa) segundo análises realizadas no Laboratório de Óleos de Gorduras da 
FEA/UNICAMP, 1999 *. 

Características 
Índice de peróxido (meq O²/kg amostra) 1,9 
Ácidos graxos livres (% como ácido oléico)  0,04 
Cor Lovibond (cubeta 5¼ “) 20Y/3,6R 
Umidade relativa volátil (%) 1,7 
Matéria Insaponificável (%) 0,25 
Estabilidade Oxidativa – OSI (h) ** 8,9 
Fósforo (mg/kg) <1 
Índice de Iodo 18,4 

(*) Óleo proveniente da aldeia Maraká Kaiabi, Parque do Xingu. 
(**) Estabilidade Oxidativa – 5,0g amostra, Temperatura - 110º C, Fluxo – 9,0Lar/h 
Y-amarelo, R-vermelho 
 
 
Tabela 15: Composição de ácidos graxos do óleo da amêndoa de inajá (Maximiliana 
maripa)* 

Ácidos graxos Lab. Óleos e Gorduras FEA/UNICAMP, 1999. 
(%m/m) (***) 

Caprílico 3,85 
Cáprico 3,14 
Láurico 44,20 
Mirístico 19,93 
Palmítico 8,58 
Esteárico 2,16 
Araquídico 0,29 
Palmitoléico - 
Oléico 14,33 
Linoleico 3,52 
Linolênico - 

(*) Óleo proveniente da aldeia Maraká Kaiabi, Parque do Xingu. 
 
 
15 Processo de produção do óleo da aldeia Maraká Kaiabi e Tuba Tuba Yudjá. 
 
A função de localizar os cachos é mista, mas são os homens que coletam e carregam 
para a aldeia. Os cachos são divididos para facilitar o transporte. Carrega-se os cachos 
na cabeça amarrados com embira. Cada homem pode carregar um cacho inteiro. O 
cacho de inajá para óleo deve ter frutos grandes, pois assim maior será a quantidade de 
óleo produzida. 
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Em linhas gerais, o óleo é extraído por fervura e segue várias etapas que podem 
durar até 2-3 dias, dependendo do volume de óleo a ser produzido ou do número de 
pessoas envolvidas durante o trabalho. A fase mais trabalhosa se dá durante a quebra 
das sementes, onde as mulheres utilizam-se de pedras para quebrar e separar as 
amêndoas do tegumento da semente. No entanto, segundo informações obtidas na 
aldeia Tuba-Tuba, pode-se facilitar o processo para retirar as sementes do fruto 
deixando os cachos no sol durante uns 2 meses para que sequem e fiquem soltos. 
 

“Se deixar as sementes no sol, em um jirau, durante uns 2-3 messes, a amêndoa 
sairá sozinha quando quebrar”(mulher Yudjá, com pessoal, 2000). 

 
O processo todo é acompanhado de vários ritos e tabus. Existem mulheres que 
produzem mais óleo do que outras, porque segundo estas, “o óleo gosta da pessoa e sai 
mais” Ao final do processo, o óleo poderá ser armazenado no máximo por 1 ano. 

 
 

 
Foto 9: Litro de óleo de inajá produzido na aldeia Yudjá, 
Parque do Xingu, 2000. 

 
 

16 Avaliação do trabalho empregado na fabricação do óleo de Inajá. 
 
Realizou-se uma análise sobre o tempo gasto para a fabricação do óleo de Inajá como 
uma forma de estimar a demanda de trabalho empregado no processo produtivo 
artesanal. Do total de 8 dias dispensados para o trabalho, desde o início até o final do 
processo, com intervalos para as outras atividades, foram gastos 3 dias de 8 h de 
trabalho de três pessoas, para produzir-se 1,5 l de óleo, o que demandaria 9 diárias/1,5l. 
Assim, a relação (dias de trabalho/litros de óleo) é de 6 diárias (8 horas cada) para cada 
litro de óleo de inajá produzido. 
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Considerando os levantamentos realizados na aldeia Maraká Kaiabi (Schmidt & Viana, 
2001) obteve-se uma densidade média de 40 inajazais adultos por ha, que podem 
produzir o mínimo de 2 cachos cada indivíduo anualmente, o que daria uma 
produtividade de 80 cachos/ha/ano. Como a produtividade média alcançou 0,5 l / cacho, 
teríamos uma estimativa mínima de produção da ordem de 40 l de óleo/ha/ano e que 
demandariam 2,6 meses de trabalho em 3 pessoas, a um custo de produção mínimo de 6 
diárias /litro de óleo produzido. A tabela 16 apresenta os principais equipamentos 
utilizados durante o processo de produção: 

 
 
Tabela 16: Materiais utilizados no processo de produção do óleo de inajá. 
 

materiais 
Panela de 200L Cuia 
Jogo de pedras para quebrar os frutos Panela pequena 
Faca Funil 
Peneira Garrafa para armazenar o óleo 
Bacia Panela com água fria 
Pilão e mão de pilão  
 
 
17 O manejo do inajá e sua importância na dinâmica sucessional. 
 
Apesar da palavra manejo muitas vezes implicar na simplificação de determinados 
ambientes, alguns estudos comprovam que as práticas de manipulação de ambientes 
podem manter a alta diversidade de espécies (Anderson & Posey, 1989; Balée, 1994; 
1988). Assim, manejo pode ser definido também como “a manipulação humana do 
componente orgânico e inorgânico do ambiente, que pode levar a uma diversificação 
da cadeia ecológica maior do que a condição primitiva, sem a presença humana, 
podendo levar a extinção ou aumento da disponibilidade do recurso” (Balée, 1994). 
 
O inajá é parte do sistema agrícola Kaiabi, cuja regeneração é estimulada pela derrubada 
e queima da área. Estes tratos culturais ocorrem de maneira indireta, ao serem 
eliminadas as outras espécies pioneiras que competiriam por luz e nutrientes. Sua 
estratégia reprodutiva está muito relacionada com a ação antrópica, sugerindo um 
comportamento muito relacionado com as práticas agrícolas tradicionais. Além disso, 
durante a derrubada dos matos para as novas roças, a maioria dos indivíduos desta 
espécie não são cortados e resistem à queima, rebrotando a partir dos troncos 
queimados. Os indivíduos jovens e adultos são tolerados na área agrícola, sendo 
favorecidos pelos tratos culturais, alterando a composição florística e a estrutura 
fisionômica da antiga formação, conferindo uma alta densidade da espécie nas áreas 
manejadas, que são culturalmente denominadas de Inatá-typ, ou seja, Inajazal. 

 
Na abertura das áreas na floresta não perturbada, em função do manejo agrícola, os 
indivíduos juvenis sobrevivem à queima devido ao tipo de germinação criptógea 
(hidden), no qual o meristema apical é empurrado para o solo, até que seu crescimento 
vertical se inicie alguns anos mais tarde, permitindo assim a sobrevivência da 
regeneração após a derrubada e queima da floresta, como para o Babaçú (Hecht, 
Anderson & May, 1988). A sobrevivência dos adultos, após a queima da área, está 
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relacionada às características do tipo de crescimento, que são comuns às palmeiras, ou 
seja, a inexistência de crescimento secundário, promovendo uma resistência ao fogo, o 
que atribui a freqüente abundância de algumas espécies de palmeiras em ecossistemas 
do tipo “clímax de fogo” (Tomlinson, 1979). 

 
No manejo do Inajá realizado pelos Kaiabi e Yudjá do PIX, todas plantas são manejada 
de maneira conjunta, também reconhecido como uma “manipulação em massa” (Alcorn, 
1981). A manipulação em massa é também considerada como um processo de 
domesticação não tão evidente, onde alguns indivíduos ou populações inteiras que são 
tolerados nos campos cultivados podem afetar a distribuição geográfica da população de 
determinadas espécies (Arenas, 1986). Enquanto que algumas espécies tenderiam ao 
desaparecimento, algumas seriam favorecidas oportunisticamente dentro dos novos 
sítios abertos após a intervenção, proliferando-se na área por estarem mais adaptadas às 
condições perturbadas, criando assim uma vegetação secundária antropogênica (Alcorn, 
1981). 

 
O inajá apresenta maior densidades nos solos de terra preta (ywy’un), que são ricos em 
matéria orgânica e possuem maior capacidade de retenção de umidade. Para o seu 
estabelecimento e desenvolvimento, as palmeiras têm uma forte preferência pelos sítios 
mais úmidos, onde dominam a paisagem (Tomlinson, 1979). Isto explica como o uso 
das áreas de inajá compete com as áreas para fins agrícolas, por coexistirem nas 
manchas de terra preta, um recurso estratégico no contexto do PIX (Geraldo Silva, com. 
pess., 2000). 

 
 
 
 
 

 
Foto 10: Roça na terra preta, com inajás queimados ao fundo. Uso concorrente com as 
áreas agrícolas. Sistema de manejo que aumenta a disponibilidade do recurso. Aldeia Ilha 
Grande Kaiabi, Parque do Xingu, 2000. 
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A ocorrência do Inajá está relacionada com estes ambientes, segundo o sistema Kaiabi e 
Yudjá de classificação. Sua distribuição ocorre principalmente nas formações 
secundárias, em áreas de roça (Ko), dominando o local até os estágios mais tardios da 
sucessão (Kofet, Kofet yaparet), que são formações de terra preta (Schmidt & Viana, 
2001). Para os Yudjá o inajá ocorre na capoeira (Kua’xaa) e a formação é denominada 
de Uxá tïhá (Inajazal), que indica a disponibilidade de palha ou frutos. Upihá tyrrá, é 
indica principalmente a disponibilidade de palha (folhas). 
 
A espécie também ocorre em densidades muito baixas em áreas de floresta de terra 
firme (Ka’a rarete), não manejadas, com raros indivíduos adultos a senescentes, mas 
com uma densidade muito alta de regeneração Isto também é relacionado ao tipo de solo 
desta formação, onde predomina a terra vermelha. Para os Kaiabi, a ocorrência do Inajá 
nas áreas do mato é em função da cutia ou akusi (Dasyprocta azarae), que enterra suas 
sementes por toda a área. Provavelmente a cutia seja o dispersor mais efetivo do Inajá, 
sem danificar as sementes, como os outros dispersores, como o porco do mato, 
queixada, macacos, antas e etc. No entanto para os Yudjá, o macaco prego (Cebus 
apella) é o dono do inajá e a anta é quem planta longe, sendo o principal dispersor 
efetivo ou seja, aquele que consome os fruto sem comprometer a germinação das 
sementes. Para os Yudjá, a cutia não planta porque ela quebra as sementes e o porco do 
mato (queixada) só come as cascas e não carrega as sementes para outro lugar (Schmidt 
& Viana, 2001). 

 
Em condições de sombra, o desenvolvimento do inajá é extremamente lento. O escape 
dos predadores, e sua tolerância em ambientes sombrios podem estar relacionados com 
sua importância em ambientes não perturbados, permitindo que sua população domine 
as paisagens resultantes de atividades humanas ou de grandes distúrbios naturais, por 
sua adaptação ao sistema agrícola de corte e queima, por sua tolerância ao fogo e pela 
velocidade de crescimento nesta condições, comum em palmeiras com germinação do 
tipo ortodoxa (Peters, 1996; Tomlinson, 1979; Hecht, Anderson & May, 1988; 
Kageyama, com. pess. 1999). A figura 13 mostra um perfil estrutural representando um 
trecho floresta secundária com alta densidade de inajá (40 adultos/ha), analisado na 
aldeia Maraká Kaiabi. Isto demonstra como o manejo do inajá realizado pelos Kaiabi 
aumentam a disponibilidade deste recurso pois em áreas pouco perturbadas, ou sem 
indícios recentes de perturbação, o inajá apresentou 3 indivíduos adultos/ha (Schmidt & 
Viana, 2001). 
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n° Denominação kaiabi  n° Denominação kaiabi  n° Denominação kaiabi  
1 Inata yp 4 Ywai yp 7 Ywai yu yp 
2 Makawa yp 5 Teapari yp 8 Simokasin yp 
3 Aju yp 6 Ka’a waime yp 9 Apera yp 

 
Figura 13: Perfil estrutural de um trecho de Flores ta Secundária ( Kofet yaparet) com alta densidade de Inajá ( Inatatyp). Aldeia 

Maraká Kaiabi, Parque Indígena do Xingu, 1998 (Schm idt & Viana, 2001) 
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18 Análise ecológica do Inajá para o desenvolvimento do projeto de óleos. 
 
Segundo alguns levantamentos realizados na aldeia Maraká, o inajá apresentou uma 
densidade de 40 indivíduos adultos por hectare (Schmidt & Viana, 2001), sendo este 
resultado muito acima da densidade mínima recomendada para a seleção de recursos 
florestais potenciais, de 10 indivíduos adultos por hectare, apresentando estrutura de 
distribuição de classes de tamanho, na qual o inajá apresentou um alto número de 
indivíduos na regeneração, diminuindo em densidade para as classes de indivíduos mais 
velhos (curva J reversa) (Peters, 1996). Isto está diretamente relacionado com o 
comportamento auto ecológico desta espécie na qual, a regeneração é favorecida com as 
práticas agrícolas, mantendo um alto nível de regeneração até em estágios mais 
avançados. É uma espécie que forma banco de plântulas, que permanecem sobre o 
dossel até que algum tipo de perturbação aumente a disponibilidade de luz, aumentando 
o crescimento em altura (primário). Estes resultados, somado a outras características de 
produtividade, demonstram o alto potencial de manejo de recursos não madeiráveis que 
o inajá representa.  
 
As principais características auto-ecológicas do Inajá que demonstram o alto potencial 
para o manejo de recursos de produtos não madeiráveis, estariam associadas às flores e 
frutos pequenos e abundantes, com alta produtividade anual; alta viabilidade das 
sementes; alta capacidade de dominar as paisagens perturbadas pela ação antrópica 
como o corte e queima, persistência do banco de plântulas em condições sombrias do 
sub-bosque da floresta de terra firme, a alta densidade de 40 indivíduos adultos por 
hectare, sistema de polinização e dispersão de sementes generalista, ou seja, sem 
agentes específicos (Peters, 1996). Além disto, como o recurso de interesse para a 
exploração seriam os frutos, utilizados na produção de óleo artesanal, estes são mais 
favoráveis à exploração sustentada se comparado a outros grupos de recursos, como 
brotos, resinas ou madeira (Peters, 1996). A capacidade de rebrota não seria um fator 
decisivo, uma vez que não há necessidade de derrubar os indivíduos para a coleta dos 
frutos. Na tabela 17, procurou-se avaliar algumas informações etnobiológicas segundo 
os critérios de sustentabilidade propostos por Peters, (1996). 
 
 
Tabela 17: Avaliação ecológica do Inajá adaptada segundo os critérios de Peters, (1996 b) 
a partir de dados etnobiológicos (Schmidt & Viana, 2001). 
Indicador Biológico Informação 

Etnobiológica 
Característica Desejada Potencial de 

manejo 
Grupo de recurso Frutos Látex / frutos / folhas Alto 
Produção / árvore Alta Alta Alto 
Floração Pequenas / muitas Pequenas / muitas Alto 
Tam. dos Frutos e 
quant. 

Média / muitos Pequenas / muitos Médio / alto 

Germinação Ortodoxa, alta Recalcitrante, alta Alta c/ manejo 
kaiabi* 

Capacidade de 
rebrota 

Nenhuma Alta Baixo 

Resistência ao fogo Alta Alta Alta 
Estrutura da 
população 

Curva do tipo I Curva do tipo I Alto 

Dens. Adultos / ha 40 adultos / ha + de10 adultos / ha Muito alto 
Freq. da espécie É variável entre aldeias Alta Circunstancial 
    



 68 

Indicador Biológico Informação 
Etnobiológica 

Característica Desejada Potencial de 
manejo 

Grupo ecológico Pioneira antrópica Primária / Pioneira 
antrópica 

Alto 

Fenologia flor / fruto Duas estações no Ano Anual Alto 
Tipo de polinização Biótica generalista Biótica generalista / 

Abiótica 
Alto 

Abundância do 
poliniz. 

Comum, peq. Insetos Comum, peq. Insetos Alto 

Sistema  reprodutivo Monóico/ Hermafrodita Hermafrodita Médio 
Dispersão de 
sementes 

Biótico generalista Abíótico Médio 

Abundância do 
dispers. 

Rara (grandes pássaros e 
mamíferos) 

Comum (morcegos e 
pequenos pássaros) 

Baixo 

(*) O manejo Kaiabi pode interferir no estabelecimento de plântulas e no desenvolvimento do Inajá. Assim, as 
práticas de manejo agrícola podem favorecer o constante recrutamento de plântulas, característica de espécies com 
germinação recalcitrante (Murdoch & Ellis, 1987). 

 
 
Além destes critérios utilizados, outras variáveis deveriam ser consideradas 
principalmente por esta avaliação ter sido realizada em uma única aldeia Kaiabi, sendo 
que existem 9 no Parque do Xingu e que apresentam condições diferentes sobre a 
disponibilidade deste recurso. A exploração do inajá deverá ser monitorada em parcelas 
permanentes para que se avalie as mudanças na estrutura e dinâmica da população 
(Peters, 1996). 
 
Apesar destes critérios comprovarem o potencial ecológico do inajá para o manejo de 
recursos, estas informações são insuficientes para assegurar o sucesso de um 
empreendimento neste sentido. Vários outros aspectos deveriam ser abordados, como os 
impactos sociais advindos, estratégias de mercado, parceria comercial, aprimoramento 
tecnológico para um melhor aproveitamento do produto, controle de perdas na 
produção, agregação de valores entre outros (Clay, 1996). O trabalho dispensado para a 
quebra dos frutos poderá comprometer o desenvolvimento de um projeto neste sentido, 
pois é muito dispendioso e somente seria viável com a incorporação de tecnologia 
externa para a quebra do endocarpo. Isto também foi observado na avaliação realizada 
para a produção comercial de óleo de Atalea colenda no Equador (Feil, 1996). 
 
Considerando os levantamentos realizados na aldeia Maraká, alguns fatores também 
devem ser considerados para que se estabeleçam diretrizes para o inícios das atividades 
de um projeto de produção de óleos vegetais em outras aldeias do PIX. Dentre estes, 
além dos aspectos já vistos, considera-se: (a) distância da aldeia, pois o trabalho de 
coleta é muito dispendioso, (b) o acesso às áreas de Inajá, seja por terra ou barco. Em 
muitos casos, estas áreas somente estão acessíveis na época do rio cheio (janeiro-março) 
e neste caso, parte da produção não poderia ser coletada pois o período de maior 
disponibilidade de frutos maduros se dá nos meses de novembro a fevereiro. Outro 
aspecto (c) considera a intensidade de uso das folhas para a cobertura das casas pois este 
uso pode competir com a disponibilidades do recurso para a produção de óleo; (d) 
sobreposição das área de Inajá para a produção de óleo e para o uso agrícola. Este dado 
é muito importante pois as áreas de inajá coexistem nas áreas de antigas roças de terra 
preta, um recurso estratégico no PIX (Geraldo Silva, com. pess., 1999) e (e) número de 
famílias por aldeia, pois trata-se de uma atividade familiar e a disponibilidade de frutos 
de inajá é relativa em função da mão de obra disponível. Aldeias grandes, podem 
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apresentar um maior potencial produtivo, no entanto a área de inajá deverá ser 
correspondente. 
 
19 Análise do potencial produtivo nas Aldeias do Médio Xingu 
 
Para analisar as características produtivas do inajá para cada aldeia, considerou-se 
outras variáveis relacionadas às características que cada aldeia pode apresentar e que 
representa o potencial das áreas do PIX para a produção comercial do óleo de Inajá. 
Estas variáveis demonstram a complexidade de fatores que influenciam diretamente ou 
indiretamente na disponibilidade deste recurso para o desenvolvimento do projeto de 
óleos vegetais. 

 
O inajá foi aqui considerado como uma espécie ecologicamente favorável ao manejo de 
recursos florestais, por suas características biológicas que favorecem a constante 
renovação da formação, desde que seja mantido o manejo agrícola pois são estas 
práticas contribuem para a manutenção da disponibilidade deste recurso. Isto também 
demonstra como o manejo florestal do inajá realizado pelos índios é sofisticado e 
preciso por ser capaz de aumentar consideravelmente a disponibilidade deste recurso 
que é importante no contexto ecológico e cultural do PIX. No entanto outros fatores 
relacionados principalmente a localização geográfica, como as distâncias em relação às 
aldeias, as dificuldades de acesso e a pressão de uso sobre este recurso podem dificultar 
o início desta atividade em algumas aldeias. 

 
A pressão de uso sobre o recurso é um fator decisivo na avaliação de cada aldeia, visto 
que suas folhas são utilizadas para a cobertura das casas e também por este ocorrer em 
sítios específicos, como as “manchas de terra preta” que são consideradas um recurso 
escasso e assim estratégico no contexto do PIX. Muitas aldeias não possuem outras 
áreas disponíveis para o uso agrícola e desta forma, alguns inajazais serão 
transformados em roças para os cultivos agrícolas. Aldeias pequenas, proporcionam um 
baixa pressão de uso, mas também oferecem um baixo potencial de mão-de-obra, que 
também é um elemento fundamental para o desenvolvimento do projeto, pela alta 
demanda de trabalho dispensada por litro de óleo produzido. 
 
A tabela 18 procurou avaliar o potencial produtivo de inajá, utilizando alguns critérios 
qualitativos que melhor descrevem a viabilidade de cada aldeia na área do PIX. 
Atribuiu-se valores para as diferentes situações em relação a cada critério e 
posteriormente um somatório de todos os valores indicados. Ao final, as aldeias foram 
classificadas em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menos potencial produtivo 
e assim obtendo-se um panorama do potencial a partir destas variáveis.
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Tabela 18: Critérios qualitativos para a avaliação de produção das áreas de Inajá do PIX. 
Aldeia I – densidade 

de ind.  adultos 
II – tamanho 

da área de 
inajá 

III  - distância  
da aldeia 

IV - acesso ao 
inajazal 

V - intensidade 
de uso da palha 

VI  - disp. da 
área p/ projeto 

VII - tamanho 
da  aldeia 

VIII - disp. de 
área para roça 

 
Total 

ALTO POTENCIAL          

Itaí Kaiabi 1 1 1 2 1 1 1 1 9 
Barr. Alto Kaiabi 2 2 1 1 2 1 1 1 11 
Ilha grande 
Kaiabi 

1 2 1 1 2 1 2 1 11 

Kururu Kaiabi 2 2 2 3 2 1 2 1 15 
MÉDIO 

POTENCIAL 
         

Maraká Kaiabi 1 2 3 4 1 1 2 2 16 
P. I. Diauarum 1 1 3 4 1 1 3 3 17 
Capivara Kaiabi 2 1 3 4 3 1 3 2 19 
BAIXO POTENCIAL           

Pakisamba Yudjá 3 3 1 2 4 3 2 3 21 
Tuiararé Kaiabi 3 1 3 4 3 2 3 2 21 
Tuba Tuba Yudjá 3 2 2 3 3 3 3 3 22 
 
I- Densidade de indivíduos adultos 
 
1- área de alta densidade, com muitos 

indivíduos adultos próximos, 
distribuídos de forma homogênea e 
contínua; 

2- área  de média densidade, cujos 
indivíduos adultos ocorrem de maneira 
esporádica, formando reboleiras, que se 
intercalam entre indivíduos jovens, fora 
da fase reprodutiva; 

3- Áreas de baixa densidade, 
predominando indivíduos jovens, com 
raros indivíduos em fase reprodutiva; 

 
II-  Tamanho da formação 
 
1- áreas grandes, acima de 10 ha; 
2- áreas médias, em torno de 5 ha; 

3- áreas restritas, menores de 3 ha; 
 
III-  Distância da aldeia 
 
1- área muito próxima da aldeia, em torno 

de 1-2 km; 
2- área próxima a aldeia,  2 a 3 Km de 

distância; 
3- área distante da aldeia, acima de 5 km; 
 
IV-  Acesso ao inajazal 
 
1- acesso por trilha de curta distância (1 

Km); 
2- acesso por barco para curta distância (1 

a 2 Km); 
3- acesso por barco para média distância (3 

a 5 Km); 

4- acesso por barco para longas distâncias 
(acima de 5 Km) e trilha de média 
distância (2 Km); 

 
V- Intensidade de uso de palha 
 
1- Área sem indícios de uso para a retirada 

de palha;  
2- Área com pouca intervenção para a 

retirada de palha; 
3- Área muito utilizada para retirada de 

palha; 
4- Área muito utilizada para retirada de 

palha e de uso comum por outra aldeia; 
 
VI-  Disponibilidade da área para o 

projeto 
 
1- Área disponível, com área substituta; 

2- Área disponível por poucos anos; 
3- Área indisponível, sendo dividida para 

uso parcial; 
 
VII-  Tamanho da aldeia 
 
1- aldeias pequenas, 1 a 2 famílias; 
2- aldeias médias, 3 a 5 famílias; 
3- aldeias grandes acima de 5 famílias;  
 
VIII-  Disponibilidade de áreas para roça 
 
1- disponibilidade de capoeira para roça 

em outras localidades; 
2- pouca área de capoeira, disponibilidade 

por poucos anos; 
3- não há área de capoeira, tornando 

indisponível parte do.inaja 
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20 Conclusões sobre potencial do inajá 

 
As aldeias que apresentaram alto potencial de produção representam aquelas que 
possuem condições favoráveis para o início imediato do projeto. Assim as aldeias Itaí 
Kaiabi, Barranco Alto Kaiabi, Ilha Grande Kaiabi e Kururú Kaiabi possuem áreas de 
inajá com muitos indivíduos maduros, em plena fase produtiva, alta densidade por área. 
Em todas as aldeias há facilidades de acesso por terra pois os inajazais localizam-se 
muito próximos, podendo-se coletar os cachos com um carrinho de mão. Quando há a 
necessidade de acesso via barco, os inajazais encontram-se próximos à beira do rio. Isto 
é um fator importante pois a coleta por terra somente se justifica a curtas distância pois 
os cachos chegam a pesar 60-70 kg. Além destas vantagens, estas aldeias possuem 
outras áreas para a coleta de palha para as casas ou uso agrícola, para vários anos de 
cultivo. 
 
Entre as aldeias de médio potencial, que também apresentam vária características 
favoráveis como o alta disponibilidade de recurso, a única diferença é em relação às 
facilidades de acesso. A aldeia Maraká possui duas áreas grandes de inajás densos e 
maduros no entanto, uma delas somente é acessada por terra e com tração animal pois é 
distante 2,5 km. Assim seriam necessários investimentos para aumentar a largura 
limpeza da trilha. A outra é acessada somente via barco na época das cheias pois por 
terra é inviável para o transporte dos cachos. No entanto os moradores desta aldeia 
mudaram-se para a área tradicional, fora do Parque. A área do PI Diauarum encontra-se 
na mesma situação, com facilidades de acesso somente na época das cheias mas 
apresenta uma alta densidade de inajá, potencial ao projeto. Na aldeia Capivara o acesso 
é misto, via barco e depois trilha por terra de uns 2,0 km de distância. Apesar destas 
aldeias possuírem inajazais suficientes, o transporte pode dificultar o desenvolvimento 
da atividade, pois nem todos os moradores possuem acesso aos barcos com motor. Isto 
poderia ser contornado caso o preço do óleo atingisse um valor considerável. 
 
Finalmente, as aldeias que apresentaram baixo potencial possuem muito poucas áreas 
próximas de inajazais maduros. As aldeias Tuba-Tuba e Paksamba Yudjá, utilizam-se 
das mesmas áreas de Inajá, pois são muito próximas. No entanto estas são muito 
utilizadas para a coleta de palha, apresentando raros indivíduos adultos em fase 
reprodutiva. Além disto estas duas áreas constituem-se em manchas de terra preta e 
também deverão ser utilizadas para os cultivos agrícolas mais exigentes a curto prazo. 
Outras áreas para a coleta existem, no entanto são muito distantes da aldeia. O mesmo 
se aplica para a aldeia Tuiararé que também possui três áreas muito exploradas para a 
coleta de palha para as casas. A aldeia Pequizal Kaiabi foi visitada no entanto as áreas 
de inajá não foram avaliadas mas são as mesmas utilizada pelas aldeias Yudjá. Possui 
uma outra área mais madura mas o acesso é apenas na época das cheias e ainda é 
também utilizada pela aldeia Capivara Kaiabi. 
 
Deste modo, todas as aldeias com alto potencial encontram-se em condições de 
produção imediata para o projeto. Em relação as aldeias de médio potencial, somente as 
aldeias Capivara e PI Diauarum teria condições para o início imediato porém, com 
ressalvas, devido o acesso difícil. As demais aldeias poderiam participar também, 
conforme o interesse de cada uma, no entanto a disponibilidade de frutos observada não 
corresponde com a intenção de produção em litros de óleo, segundo as informações 
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obtidas em entrevistas com as mulheres ou em reuniões com alguns homens de cada 
aldeia. 
 
A tabela 19 sintetiza o potencial produtivo para o óleo de inajá, e considera a intenção 
de produção de litros de óleo obtida com as famílias em cada aldeia e o potencial das 
áreas de Inajá, também para cada aldeia. Somente parte deste potencial estaria 
disponível já para este primeiro ano do projeto. As outras aldeias consideradas de baixo 
potencial poderiam contribuir com quantidades que suas áreas de inajá permitissem.  
 
O desenvolvimento do Projeto de óleos dependerá da quantidade mínima requerida pela 
empresa neste primeiro ano e o preço por litro também será um fator importante para 
compensar o trabalho empregado para a produção. 
 
 
Tabela 19: Aldeias consideradas para o projeto, número de famílias, intenção de produção 
e potencial ecológico do Inajá. 

Aldeias nº 
famílias 

Int. de produção 
 (l de óleo) 

Potencial 
do Inajazal 

Observação 

Kururú Kaiabi 8 24 Alto Muito Inajá, próximo da margem, acesso 
via barco, área exclusiva para o projeto. 

Barranco Alto 
Kaiabi 

3 6 Alto Muito Inajá, acesso fácil por trilha, área 
exclusiva para o projeto. 

Ilha Grande 
Kaiabi 

6 15 Alto Muito Inajá, acesso fácil por trilha, área 
exclusiva para o projeto. 

Itaí Kaiabi 6 7 Alto Muito Inajá, acesso fácil por barco, área 
exclusiva para o projeto. 

PI Diauarum 12 20 Médio Muito inajá, distante do posto, acesso por 
barco na cheia, não é exclusivo para o 
projeto  

Capivara Kaiabi 24 41 Médio Inajazal de média densidade, disperso em 
área grande, acesso por barco e trilha 
pouco distante, exclusivo para o projeto. 

Total parcial 59 113 litros  Aldeias potenciais para a 
comercialização 

Maraká Kaiabi 7 25 Médio Muito Inajá, acesso difícil por trilha longa 
e fechada, barco na cheia, exclusivo para 
o projeto 

Tuba-Tuba 
Yudjá 

12 15 Baixo Pouco Inajá próximo da aldeia, área 
utilizada por outras aldeias, não é 
exclusiva para o projeto  

Paksamba 
Yudjá 

3 5 Baixo Pouco Inajá próximo da aldeia, área 
utilizada por outras aldeias, não é 
exclusiva para o projeto 

Tuiararé Kaiabi 10 35 Baixo Pouco Inajá, acesso difícil por barco e 
trilha de média distância, a área não é 
exclusiva para o projeto 

Pequizal Kaiabi 5 17 Não obs. Não observado, acesso somente na cheia 
do rio, a área não é exclusiva para o 
projeto 

Total parcial 37 97litros  Intenção de produção com maiores  
dificuldades para a produção  

Total geral 96 fam. 210 litros Média de 2,18 litros por família envolvida 
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21 Introdução de tecnologias para facilitar o trabalho de processamento do óleo de 
Inajá 
 
Caso a quantidade mínima requerida pela empresa esteja próxima da quantidade 
máxima prevista para este primeiro ano de produção, existe a possibilidade de se 
introduzir um maquinário específico para que se atenue o trabalho de processamento do 
óleo de inajá. O óleo de babaçu que é um recurso utilizado pelas populações do 
Maranhão, é produzido de forma artesanal e também considera o sistema tradicional 
utilizado por estas populações para a produção do óleo. Assim, várias instituições de 
pesquisa vem desenvolvendo máquinas para facilitar o processamento do óleo de 
babaçu, considerando as características familiares do processo de produção. Dentre 
estas máquinas, estão sendo utilizadas uma descascadora que separa o epicarpo do 
mesocarpo, com potencial para descascar até 2ton/h, uma quebradeira, com potencial de 
quebrar até 1,5 ton/h, e uma separadora, para separar os pequenos pedaços quebrados do 
endocarpo, da amêndoa (Clement, 2000a). No entanto não há dados sobre o modo de 
operação destas máquinas, ou seja, operadas manualmente ou com energia elétrica. 
 
Alguns contatos poderão ser úteis para obter maiores informações sobre o 
funcionamento destas máquinas e se poderiam ser adaptadas para o inajá, pois seus 
frutos são menores que o do babaçu. 
 
 
-José Mário F. Frazão, Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuária (EMAPA). Rua Henriques Leal, 
149 – Centro. CEP: 65 010, São Luis do Maranhão - MA. 
 
-Lídio Coradin, Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia (CENARGEM/EMBRAPA). SAIN, 
Parque Rural, CP. 10.2372, CEP: 70.700, Brasília DF. 
 
-Antônio Mariano de Campos Mendes. Secretaria de Agricultura do Estado do Maranhão. CEP: 65.400, 
Codó - MA. 
 
-Michael J. Balik, Institute of Economic Botany, The New York Botanical Gardens. Bronx, NY 10458-5126 
USA. 
 
-Claudio Urbano B. Pinheiro, Institute of Econimic Botany, The New York Botanical Gardens. Bronx, NY 
10458-5126 USA. 
-Peter H. May, Av. Epitácio Pessoa, 3400/706, CEP: 22 471. Rio de Janeiro - RJ. 
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22 Diretrizes para salvaguarda dos direitos indígenas 
 
22.1 Compra e venda do óleo de pequi 
 
O acordo de cooperação ATIX/Natura (em anexo) prevê a elaboração de uma estratégia 
comum para a comercialização de óleo de pequi produzido pelos índios do Xingu. A 
iniciativa futura que se pretende desenvolver envolve, numa primeira abordagem, uma 
atividade mercantil de compra e venda de um determinado produto (óleo de pequi) dos 
povos indígenas do Xingu, representados pela ATIX, à Natura, empresa interessada em 
desenvolver, a partir desse recurso, produtos próprios a serem disponibilizados ao 
mercado consumidor. 
 
Sob este aspecto, a relação entre ATIX e Natura se traduz em contrato de compra e 
venda de produto beneficiado primariamente pelos índios (óleo de pequi), a ser 
secundariamente transformado em um ou mais produtos cosméticos pela Natura em 
seus laboratórios. 
 
Assim sendo, não se trata de relação a ser regida pelo Código de Defesa do 
Consumidor, eis que o pacto entre as partes não se traduz em relação de consumo, nos 
termos da lei. A ATIX não produzirá o óleo de pequi para um destinatário final.  A 
Natura deve ainda desenvolver uma fase posterior de beneficiamento em laboratórios 
visando a criação de um produto cosmético final, este sim a ser colocado em mercado 
sob sua responsabilidade.  
 
O consumidor, no caso concreto, será toda a pessoa que adquirir, na qualidade de 
destinatário final, o produto desenvolvido pela Natura a partir do óleo produzido pela 
ATIX no Xingu.  A Natura, por seu turno, será a fornecedora do produto, e não poderá 
transferir responsabilidades à ATIX por vício ou fato do produto final perante 
consumidores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Futuros instrumentos a 
serem firmados entre as partes devem necessariamente conter cláusulas neste sentido. 
 
Faz-se também necessário definir o valor da prestação pecuniária a ser paga pela Natura 
à ATIX pelo óleo de pequi bruto. Esse preço deverá ser cobrado pela quantidade de óleo 
a ser vendido (em litros), considerando-se eventuais parâmetros de mercado, e poderá 
variar dependendo da capacidade de oferta do produto pela ATIX, tomando em conta os 
dados quantitativos analisados e as oscilações de produtividade verificadas no bojo do 
estudo de viabilidade econômica. 
 
22.2 Acesso a recursos genéticos  
 
Cabe neste ponto avaliar se a compra e venda pela Natura do óleo de pequi produzido 
pelas etnias do Xingu, representadas pela ATIX, envolveria o acesso a componentes do 
patrimônio genético, na acepção tomada pela Medida Provisória n º 2.186-14, de 28 de 
junho de 2001, que regulamenta a Convenção de Diversidade Biológica, pacto 
internacional ratificado pelo Brasil mediante o Decreto Legislativo n º 2, de 3 de 
fevereiro de 1994. 
 
De acordo com as definições contidas na CDB, “material genético” significa “todo o 
material de origem vegetal, animal, microbiana ou outra que contenha unidade 
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funcional de hereditariedade”. Os recursos genéticos, por seu turno, são todo o material 
genético que possua valor real ou potencial. 
 
Unidade funcional de hereditariedade significa qualquer elemento biológico que 
contenha informação de origem genética, contida em DNA (ácido desoxirribonucleico) 
ou RNA (ácido ribonucleico). Todo e qualquer extrato de origem animal ou vegetal que 
não possua unidade funcional de hereditariedade, ou seja, do qual não se possa extrair a 
informação genética por meio de seu DNA ou RNA, não é considerado, portanto, para 
efeitos da CDB, material ou recurso genético. 
 
A MP 2.186-14 por sua vez define “patrimônio genético” como “informação de origem 
genética, contida em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, 
microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do 
metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, 
encontrados em condições in situ, inclusive domesticados, ou mantidos em coleções ex 
situ, desde que coletados em condições in situ no território nacional, na plataforma 
continental ou na zona econômica exclusiva”.  
 
O que a CDB e a MP 2.186-14 visam regulamentar, em última análise, é a exploração 
de recursos naturais biológicos com uma finalidade diferente daquela considerada usual 
(como por exemplo comércio de madeira, flores ou frutas), qual seja, acessar a 
informação genética daquele determinado recurso biológico com vistas à exploração 
comercial/industrial. Esta espécie de exploração se dá pelo processo de bioprospecção, 
entendido como o método científico para acessar, através do recurso natural que 
contenha unidade funcional de hereditariedade, seu código genético, de forma a 
desenvolver pesquisas aplicadas dirigidas à exploração comercial para, em especial, as 
indústrias química, farmacêutica ou alimentar. 
 
No caso do óleo de pequi, o processo produtivo indígena, que abrange desde a coleta do 
fruto à produção final do óleo, destrói totalmente toda a unidade funcional de 
hereditariedade contida nas células do fruto, uma vez que sua polpa é submetida a um 
processamento que leva à descaracterização da informação genética do recurso 
biológico.  
 
Diante disso, pode-se afirmar que, do óleo de pequi produzido pela ATIX, é impossível 
extrair-se células cujo material genético esteja preservado e que possam ser objeto de 
bioprospecção.  
 
Face a essa circunstância, na medida em que o processamento do fruto descaracteriza e 
destrói toda a unidade funcional de hereditariedade contida nas células do pequi, 
comprova-se que o óleo de pequi não pode ser considerado material genético nos termos 
definidos pela CDB.  
 
Sendo assim, neste tocante, a relação a ser estabelecida entre as partes não está sob o 
crivo da MP 2.186-14, não necessitando os futuros contratos a serem firmados entre a 
ATIX e a Natura de autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, órgão 
responsável pela administração do acesso a componentes do patrimônio genético 
nacional. 
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Há que se ressaltar, no entanto, que a fruta, sua polpa e qualquer outro componente da 
árvore do pequi (casca, folha, galho, raiz) contêm unidades funcionais de 
hereditariedade, na acepção da CDB, sendo portanto passíveis, em tese, de 
bioprospecção. 
 
Diante disso, embora a comercialização do óleo de pequi não esteja sob a guarida da 
MP ou da CDB, por não se tratar a rigor de acesso a material genético, todo e qualquer 
componente in natura do pequi pode ser considerado material genético sob a ótica 
estritamente legal, e assim deve ser tratado.  
 
Sendo assim, há que se garantir que os futuros pactos entre a ATIX e a Natura  
estabelecerão, para a Natura, a proibição de, em qualquer hipótese, proceder à 
bioprospecção de componentes in natura da árvore do pequi, ao menos enquanto 
perdurar o compromisso entre as partes.  
 
Além dessa cláusula, faz-se necessário também incluir dispositivo que vede qualquer 
acesso, por parte da Natura, a componente in natura das variedades de pequi 
domesticadas pelos índios do Xingu.  
 
Embora o óleo não seja material genético e o objeto da compra e venda vá estar a ele 
limitado, seria interessante ressaltar tais aspectos apenas como fatores de cautela 
adicional, tendo em vista tratar-se de experiência piloto, cujas peculiaridades 
encontram-se no limiar da incidência da legislação sobre acesso a recursos genéticos,  
ainda muito pouco aplicada ou interpretada no país. 
 
22.3 Conhecimento tradicional indígena: 
 
O processo de produção tradicional de óleo de pequi no Parque do Xingu envolve uma 
série de conhecimentos por parte das etnias indígenas xinguanas, além de ter estreita 
relação simbólica com seus mitos e tradições culturais. 
 
O artigo 8 j da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) determina o dever de 
respeito, preservação e manutenção dos conhecimentos, inovações e práticas das 
comunidades indígenas. 
 
Diz ainda a CDB que os países signatários devem incentivar a ampla aplicação dos 
conhecimentos tradicionais, com a aprovação dos detentores desse conhecimento e a 
justa repartição de benefícios advindos dessa aplicação. 
 
Os futuros compromissos entre a ATIX e a Natura pretendem seguir as diretrizes do 
artigo 8 j da CDB, em uma iniciativa piloto de implementação de alternativas 
econômicas para as comunidades que tenham como força motriz o fortalecimento e o 
resgate das tradições culturais dos povos indígenas do Parque do Xingu. 
 
Portanto, neste contexto, é preciso avaliar se a futura comercialização de óleo de pequi, 
visando o desenvolvimento de outros produtos cosméticos por parte da Natura, envolve 
total ou parcialmente aplicação ou uso do conhecimento tradicional indígena associado 
a recursos genéticos, como forma de se definir se o futuro contrato comercial entre a 
ATIX e a Natura estaria sob o crivo da CDB e, em especial, da Medida Provisória n º 
2.186-14. 
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As partes pretendem estabelecer vínculo contratual visando basicamente a compra e 
venda de um determinado produto elaborado por etnias indígenas que vivem no Parque 
do Xingu. Este produto é elaborado por diversas etnias de acordo com seus 
conhecimentos e seus métodos de produção tradicionais e, ao final, entregue, mediante 
pagamento, à Natura, para que ela desenvolva produtos cosméticos em laboratórios. 
Esses produtos finais é que devem ser lançados no mercado consumidor. 
 
É verdade que o processo artesanal de extração do óleo do pequi constitui-se em 
conhecimento tradicional das comunidades do Xingu. No entanto, a relação proposta 
entre as partes não envolve a transferência ou o uso desse conhecimento tradicional por 
parte da Natura.  
 
A perspectiva comercial do enlace proposto entre as partes envolve apenas a venda do 
produto já beneficiado pelos índios, qual seja o óleo de pequi resultado de seus 
processos culturalmente diferenciados.   
 
Para o desenvolvimento do produto final a ser lançado ao mercado pela Natura, não 
haverá transferência do conhecimento indígena sobre o processo de produção do óleo de 
pequi. 
 
Os conhecimentos científicos sobre as propriedades bioquímicas do pequi, que são os 
dados relevantes para que a Natura desenvolva seu produto final com segurança, são 
conhecimentos detidos pela comunidade científica já há algumas décadas, conforme se 
denota das informações contidas neste relatório (vide item “características do óleo de 
pequi”).  
 
Em outras palavras, as características bioquímicas do óleo do pequi (riqueza em 
betacaroteno pró-vitamina A, por exemplo) e sua vocação para a indústria cosmética 
não são conseqüência dos conhecimentos indígenas sobre o processo artesanal de 
produção do óleo. Foram determinadas por pesquisadores desde os idos de 1927, de 
acordo com a indicação constante da Tabela 7 (características físico químicas do óleo 
da polpa e semente de pequiá e pequi). 
 
Diante disso, pode-se afirmar que o conhecimento das etnias indígenas xinguanas sobre 
métodos de produção de óleo de pequi não será repassado à Natura para o 
desenvolvimento do produto final .  Vale reafirmar que a Natura não produzirá o óleo de 
pequi, tão somente desenvolverá produtos a partir dele. Assim, não haverá  uso de 
conhecimento tradicional associado a um recurso natural com fins de desenvolvimento 
de pesquisa para indústrias farmacêuticas ou cosméticas, nos termos da CDB e da MP, 
razão pela qual, também neste tocante, os dispositivos da MP não se aplicam. 
 
22.4 Direito autoral coletivo e de imagem 
 
Por outro lado, existe o interesse da Natura em se utilizar, como ferramenta de 
marketing, do fato de que o óleo de pequi é produzido segundo métodos tradicionais, 
visando com isso agregar valor ao produto final por ela desenvolvido para distribuição 
ao mercado consumidor.  A origem e a carga cultural de que é imbuído o óleo de pequi 
produzido pelas etnias xinguanas conferem um valor intrínseco ao produto final a ser 
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criado pela Natura, e esse diferencial é fundamental para o sucesso da empreitada 
empresarial. 
 
Ainda assim, não há que se falar em aproveitamento do conhecimento tradicional 
indígena associado ao pequi para o desenvolvimento de novos produtos ou processos 
tecnológicos. O que há aqui é a pretensão de se utilizar a imagem da existência de um 
dado conhecimento para agregar valor de mercado ao produto desenvolvido pela Natura 
a partir de um produto artesanal.  
 
Nesse caso, entendemos que se faz necessário criar um instrumento de cessão de 
direitos autorais coletivos da ATIX à Natura – pois o que está em jogo é o direito 
autoral coletivo sobre as manifestações culturais dos índios, visando autorizar-lhe o uso 
de  alguns desses direitos como estratégia de marketing do produto final. 
 
Como se disse, todo o conhecimento indígena associado à cultura do pequi, sua forma 
de manejo e domesticação, seus métodos e processos de extração do óleo, e o 
significado mítico impregnado a essas práticas interessam à Natura como forma de 
agregar valor ao produto final a ser por ela lançado ao mercado. 
 
Diante disso, faz-se necessário estabelecer critérios e diretrizes para que esses 
conhecimentos, de autoria coletiva das etnias indígenas do Xingu, sejam utilizados 
como instrumento de marketing, com a prestação da devida contrapartida, justa e 
eqüitativa, aos povos indígenas xinguanos por parte da Natura. 
 
Por outro lado, a utilização de qualquer tipo de imagem –aqui incluídas fotografias, 
vídeos etc - associada às etnias indígenas do Xingu para fins propagandísticos pela 
Natura também deve ser regulada pelos futuros contratos a serem firmados entre as 
partes. 
 
Frente a isso, entendemos que será necessário estabelecer, nesses pactos contratuais, 
normas de conduta por parte da Natura para o uso dos direitos autorais coletivos 
indígenas e dos direitos de imagem, visando a definir não apenas o uso mas também a 
coibiro abuso e a impedir o mau uso da cultura indígena pela parte contratante e por 
terceiros em geral. 
 
Inicialmente, há a necessidade de se incluir cláusula específica expressando essa diretriz 
e proibindo o uso, a aplicação ou a divulgação de qualquer conhecimento indígena 
associado ao método de produção do pequi, matéria-prima do produto final, para outros 
fins que não aqueles convencionados nos futuros instrumentos.  
 
Essa cláusula de sigilo deve envolver também o compromisso das partes de não 
revelarem quaisquer conhecimentos tradicionais indígenas a que tenham porventura tido 
acesso (como aqueles descritos neste relatório), sem que antes tal conduta seja 
expressamente autorizada por escrito pelos detentores do conhecimento, representados 
pela ATIX. 
 
A publicidade e divulgação ao mercado externo dos conhecimentos tradicionais de 
produção do óleo de pequi, bem como, eventualmente, de lendas, mitos, histórias, 
nomes das etnias, nome do parque, grafismos, nomes, palavras e expressões em línguas 
indígenas, desenhos e padrões gráficos ou qualquer outra forma de expressão cultural 
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deve ser previamente autorizada pela ATIX, por escrito, que poderá recusar qualquer 
dos usos pretendidos, se entender ofensivos a sua imagem.  
 
Há a necessidade de autorização prévia para utilização de cada um dos componentes 
culturais sobre os quais recaem direitos autorais coletivos, de forma que a ATIX deverá 
autorizar o uso de cada conhecimento indígena, cada lenda, mito ou história divulgada, 
cada palavra ou desenho indígena, ou qualquer outra forma de expressão cultural da 
qual a Natura deseje se utilizar na estratégia de marketing de seus produtos. 
 
A mesma cláusula deverá incidir sobre os direitos de imagem dos índios e das etnias 
xinguanas. O uso de cada imagem fotográfica ou filmagem deve ser expressamente 
autorizado por escrito pela ATIX, discriminando-se qual a foto que se deseja usar, ou o 
filme que se pretenda editar.  
 
Se a imagem a ser utilizada envolver a imagem de um índio individualmente, a 
autorização para uso dessa imagem deverá ser obtida pessoalmente junto àquele índio, 
uma vez que o direito de imagem é direito personalíssimo, não podendo ser autorizado 
por terceiros.  Caso a imagem pretendida seja geral, e não seja possível determinar-se 
quem são os fotografados, a autorização deverá ser concedida pela ATIX, se assim 
julgar conveniente. 
 
Há que se observar que a autorização deve ser prévia e informada, ou seja, aquele que 
cede seu direito de imagem deverá saber, de antemão, qual o uso específico a ser dado à 
sua imagem. Todo o uso que extrapole a autorização concedida obviamente é defeso. 
 
Por fim, também deve se observar a necessidade de creditar o uso de determinada 
expressão cultural (lendas, grafismos, conhecimentos indígenas) ou imagem à etnia ou 
ao indígena correspondente, no material promocional a ser lançado pela Natura. 
 
22.5 Repartição justa e eqüitativa de benefícios econômicos: 
 
A contrapartida ao uso de uma determinada forma de expressão cultural indígena é o 
que permite resgatar e manter vivas as tradições e a cultura indígena, ao mesmo tempo 
em que seus detentores sejam, por sua vez, beneficiados dos futuros usos que 
envolverão aquele determinado elemento cultural. 
 
Sem a correta repartição dos benefícios advindos do uso econômico dos direitos autorais 
coletivos indígenas e dos direitos de imagem, tal uso passa a configurar verdadeiro 
enriquecimento ilícito por parte daqueles que dele se beneficiam.  
 
Isto porque uma determinada forma de expressão cultural ou imagem indígena possui 
um valor intrínseco que, aplicado ao mercado consumidor, pode ser traduzido em 
expressão econômica. Para que um terceiro pretenda utilizar-se desta imagem cultural 
para desenvolver determinada atividade lucrativa, há que se criar mecanismos que 
remunerem, dentro da lógica do mercado por assim dizer, aqueles detentores dos 
direitos autorais coletivos e do direito de imagem que viabilizaram, em última análise, a 
própria estratégia de marketing da atividade econômica final. 
 
Como se mencionou acima, a origem dos óleos do Xingu e toda a carga cultural que 
esses óleos contêm, consubstanciada não apenas nas técnicas tradicionais de manejo, 
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mas também no seu simbolismo mítico e nas lendas que envolvem a origem do pequi, 
agregam valor de maneira intrínseca ao produto final a ser eventualmente desenvolvido 
pela Natura. Este valor agregado é condição sine qua non para o sucesso da estratégia 
de propaganda e divulgação do produto, e, conseqüentemente, do próprio produto a ser 
desenvolvido pela Natura e lançado no mercado consumidor. 
 
Diante da importância da cultura indígena associada ao pequi para o sucesso da 
empreitada, faz-se necessário analisar mecanismos de repartição de benefícios que 
façam jus não apenas ao trabalho de produção da matéria prima do produto (que se 
concretiza no contrato de compra e venda já referido), mas principalmente a todo o peso 
da cultura indígena que recai sobre essa matéria. 
 
Entendemos que a participação nos lucros seja o mecanismo que reflita com mais 
justeza e eqüidade a participação dos povos indígenas do Xingu na elaboração e sucesso 
do produto final da Natura. De acordo com essa sistemática, a Natura destinaria um 
percentual (a ser definido de comum acordo entre ATIX e Natura) de seu lucro líquido 
aferido pela venda do produto desenvolvido a partir do óleo de pequi produzido pela 
ATIX. Esse percentual seria devido independentemente da prestação devida pela 
compra e venda do óleo de pequi, a título de cessão de direitos autorais coletivos e de 
imagem. 
 
Por outro lado, seria também interessante constar do material promocional a ser lançado 
a afirmação de que parte da renda obtida com a venda do produto reverteria em prol dos 
povos indígenas que forneceram a matéria prima. Isso legitima a ação da Natura perante 
a sociedade consumidora e reconhece o valor da participação dos povos indígenas no 
desenvolvimento do produto final. 
 
22.6 Impossibilidade de Monopólio 
 
Por fim, é preciso ficar claro que o patrimônio cultural indígena não é patenteável, não 
sendo o conhecimento indígena ou a sua imagem passíveis de serem apropriados por 
quem quer que seja. Em outras palavras, eventuais patentes a serem requeridas pela 
NATURA quanto aos produtos finais não poderão, em hipótese alguma, abranger os 
processos de produção artesanal dos índios.  Além disso, o compromisso a ser assumido 
entre as partes não poderá implicar em monopólio, para a NATURA, no uso do óleo de 
pequi produzido pelos índios – no caso, por exemplo, de excedente que não interesse à 
empresa – , muito menos quanto ao uso da imagem do conhecimento indígena associado 
à cultura do pequi, sua forma de manejo etc. 
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ANEXO

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE:

NATURA COSMÉICOS S.A. 

ASSOCIAÇÃO TERRA INDÍGENA XINGU -  ATIX 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL - ISA



A CO R D O  D E C O Q PER A C Ã O

Peio presente Instrum ento Particular, a NATURA CO SM ÉTICO S S .A ., com sede na 

Rua Am ador Bueno, 491, Santo Amaro, em São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 71 .6 7 3 .9 90 /0 0 0 1-7 7 , neste ato devidamente representada na forma de seu 

Estatuto Social, doravante designada sim plesm ente "NATURA", a A SSO CIA Ç Ã O  

T ER R A  IN D ÍG EN A  XIN G U, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 01 .191 .693/0001-00 , com sede na Av. Mato Grosso, 688, em Canarana , MT, 

neste ato devidam ente representada na forma de seu contrato sociai por seu 

Presidente, S r. Mairawê Kaiabi, doravante designada sim plesmente "ATIX", e o 

IN S T IT U T O  SO CIO A M BIEN TA L, associação civil sem fins lucrativos, inscrito no 

CNPJ/MF sob n° 00 .081 .906-0001-88 , com sede na Av. Higienópolis, 901 , em São 

Paulo, SP , neste ato devidamente representado na forma de seu contrato social por 

seu Secretário  Executivo , S r. Nilto Ignácio Tatto , doravante designado sim plesm ente 

"ISA":

Considerando que a ATIX representa, neste ato e na forma de seu estatuto e, 

inclusive, para os fins específicos desta contratação, os integrantes dos povos Kaiabi, 

Ju runa , Su iá , Ikpeng, Trum ai, Yawalapiti, Kam ayura, Kuikuro, Kalapalo, Waura 

Meinako, Matipu e Nafukuá, residentes no Parque Indígena do Xingu;

Considerando que a NATURA é uma empresa produtora de cosm éticos, cujo objeto 

social é a exploração do comércio e exportação de produtos de beleza, higiene, 

toucador e produtos cosméticos, dentre outros;

Considerando que a NATURA é uma empresa que preza e valora a diversidade étnica e 

cu ltu ra l, dentre os quais inclui-se o conhecimento dos povos tradicionais, bem como 

práticas com provadam ente comprometidas com o desenvolvimento sustentável e com 

^ o  m anejo adequado do meio am biente;



Considerando ainda que a NATURA reconhece o potencial econômico dos produtos 

x ingúanos, que representam claram ente muito de seus valores e crenças, e, que por 

esta razão, tem interesse em identificar, juntam ente com a A T IX , oportunidades de 

parcerias futuras visando o desenvolvimento de produtos em conjunto com os povos 

indígenas do Xingu, através de práticas comprometidas com o desenvolvimento 

sustentáve l e com o manejo adequado do meio am biente;

Considerando que a frente de expansão econômica se aproxima cada vez mais dos 

lim ites do Parque Indígena do Xingu, causando danos ambientais e sócio-culturais, 

alguns irreversíve is e que, diante deste quadro, o ISA  vem assessorando os povos 

indígenas do Xingu na busca da garantia de seus direitos, de sua autonom ia e de sua 

afirm ação como sociedades diferenciadas;

Considerando que, tendo em vista o exposto acim a, há uma grande necessidade de se 

identificar a lternativas econômicas para as comunidades indígenas do Parque Indígena 

do Xingu;

Considerando também que a ATIX , com apoio do ISA , identificou a possibilidade de 

exploração comercial de óleos vegetais das espécies "pequi" (Cariocar spp) e "inajá" 

(Maximiliana marípa), de uso tradicional entre os povos do Xingu, por apresentarem  

características ecologicamente favoráveis ao seu m anejo;

Considerando ainda que o Brasil é signatário e já  ratificou a Convenção sobre 

D iversidade Biológica, cujo texto foi aprovado através do Decreto Legislativo n. 2, de 3 

de fevereiro de 1994, sendo, portanto, norma vigente neste país, e que estabelece, 

em seu artigo 8 ( j)  que: "Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e 

conforme o caso: ( j )  Em conformidade com sua legislação nacionai, respeitar, 

p reservar e m anter o conhecimento, inovações e práticas das com unidades locais e 

populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à 

utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua m ais ampia aplicação 

com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecim ento, inovações e 

p rá ticas ; e encorajar a repartição eqüitativa dos benefícios oriundos da utilização 

desse conhecim ento, inovações e práticas"; ;



Considerando a importância da preservação dos recursos naturais de usufruto dos 

índios e da proteção da biodiversidade existente em seus territórios;

E considerando, por fim , que peio presente termo de acordo não pretendem as partes 

ceder, vender, transferir, repassar recursos vivos ou permitir o acesso a quaisquer 

informações de ordem genética;

as partes resolvem  celebrar o presente Acordo de Cooperação, o qual reger-se-á pelas 

cláusulas a seguir:

1. DO O B JET IV O

A NATURA, por meio deste instrumento, compromete-se a financiar :

1 .1 . Um estudo para elaboração de uma estratégia ecologicamente comprometida 

da A TIX  para a inserção de etnias e aldeias residentes no Parque Indígena do 

Xingu (P IX ) no processo de produção e comercialização de óieos vegetais 

provenientes das espécies popularmente conhecidas como "pequi" e " in a já " , 

considerando os retromencionados aspectos sócio-econômico-culturais 

associados ao uso de produtos indígenas, com fins econômicos;

1 .2 . Um estudo visando a quantificação e identificação do potencial produtivo de 

óleos vegetais a partir das espécies selecionadas de "pequi" e " in a já , na forma 

descrita na cláusula 3 .1 .2 .

1 .3 . Um levantam ento de processos tecnológicos não indígenas já  existentes e a 

avaliação da possibilidade de sua utilização no processo tradicional indígena de 

produção dos óieos vegetais.

2. DAS C O N D IÇ Õ ES

2 .1 . O IS A  compromete-se a enviar e a coordenar um corpo técnico o qual atuará no

Parque Indígena do Xingu e que, com a prévia anuência e acompanhamento da 

A T IX , realizará o estudo e o levantam ento previstos na Cláusula anterior.



3 . D A S O B R IG A Ç Õ E S  DAS P A R T ES

3 .1 . Compete ao ISA , em parceria com a A TIX :

3 .1 .1 . Eiaborar, com a participação das etnias e aldeias do P IX , uma estratégia 

visando estabeiecer um processo de produção comercial de óíeos vegetais, 

baseado em práticas ambientalmente comprometidas e ecoiogicamente 

sustentáve is , abrangendo uma área de influência a ser determ inada em 

conjunto pelas lideranças indígenas e por técnicos do ISA , observando-se que, 

para os efeitos exclusivos desta contratação, ambas as associações encontram- 

se devidam ente representadas, respectivam ente, por seu presidente e por seu 

Secretário Executivo.

3 .1 .2 . Promover um estudo para estim ar o potencial produtivo das espécies 

selecionadas indicadas na Cláusula Prim eira, em iocais representativos que 

permitam extrapolações para am bientes sim ilares dentro do P IX , e que deverão 

abranger as seguintes atividades:

t

<

a) Identificação das áreas de concentração dos recursos naturais objeto 

desta contratação;

b) Indicação dos principais usos dados às espécies identificadas na Cláusula 

Prim eira e seus produtos;

c) Estim ativa da produção total e demanda de consumo para fins de 

subsistência das comunidades e outros destinos;

d) Levantam ento dos dados auto-ecológicos das espécies e variedades 

selecionadas;

e) Estim ativa dos parâm etros de produtividade de frutos das 

supram encionadas espécies e do seu rendimento em óleos, através de 

prospecções em locais representativos, os quais serão eleitos na forma descrita 

na cláusula 3 .1 .1 ;

f) Identificação das etnias e aldeias que serão indicadas pelos 

representantes da ATIX e ISA  a envolver-se neste processo produtivo, além da 

determ inação concernente ao grau de envolvimento de cada uma destas neste 

processo, observando-se que tal indicação será baseada em uma combinação 

de estim ativas de produtividade e decisões resultantes de negociações com os 

representantes de cada uma das etnias ou ajdgias do P IX , devidam ente



representadas, para os fins exclusivos desta contratação, pelo S r . presidente da 

A T IX ;

g) Para efeito específico desta contratação, as partes signatárias, 

reconhecendo sua Responsabilidade Socia l, declaram que serão integralm ente 

respeitados os conceitos prescritos pela Lei 8 .069 , de 13 de ju lho de 1990 

(Estatuto  da Criança e do Adolescente). Quaiquer das partes poderá rescindir o 

presente acordo, de pleno direito, caso qualquer das outras deixe de cum prir as 

obrigações estabelecidas no referido diploma legal.

3 .1 .3 . Realização de levantamento com o fim de avaliar processos tecnológicos 

não indígenas já  existentes, os quais deverão ser, necessariam ente, 

am bientalm ente comprometidos e ecologicamente sustentáveis, com o fim de 

habilitar ta is comunidades indígenas ao atendimento da demanda de produção 

de óleo em escala comercial, observando-se que tais processos não deverão 

in terferir no processo tradicional indígena de produção para subsistência e 

consumo interno das supracitadas aldeias e etnias.

3 .1 .4  Elaborar um relatório dos resultados dos estudos e atividades 

desenvolvidas, na forma dos itens anteriores, que deverá conter:

a) Quantificação prelim inar do potencial produtivo de espécies de "peqiii" e 

"in a já " , que será obtido através da combinação entre os aspectos culturais 

tradicionais e potencial comercial, incluindo-se a indicação em mapas dos 

possíveis locais de produção;

b) Identificação de tecnologias não indígenas ecologicamente sustentáveis e 

apropriadas para processamento em escala comerciai, sem interferência no 

processo tradicional de produção para consumo e subsistência;

c) Indicação de diretrizes para salvaguardar os direitos dos índios sobre 

seus conhecimentos tradicionais e seus recursos naturais no caso de serem  

celebrados quaisquer contratos futuros em razão dos resultados dos estudos 

objeto do presente termo.

3 .1 .5 . Além das atividades descritas nos itens anteriores, o IS A  atuará como

colaborador da ATIX , mediante solicitação expressa daquela entidade, com o

fim de facilitar o cumprimento do presente acordo de cooperação, tendo em
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v ista  as dificuldades operacionais que existem  na relação entre a A T IX , sediada 

em Canarana, Estado de Mato Grosso, e a NATURA, sediada em São Pauio, 

Estado de São Paulo, observando-se que tal intervenção tam bém  está baseada 

na experiência técnica do ISA  nas m atérias objeto deste acordo.

3 .1 .6 . O IS A  não participará, como parte, em quaisquer contratos ou convênios 

futuros a serem  eventualmente celebrados entre a ATIX  e a NATURA e não 

receberá qualquer quantia decorrente da repartição de benefícios advindos de 

potenciais usos econômicos dos recursos ora pesquisados.

3 .1 .7 . O ISA  compromete-se a m anter completo sigilo sobre os resultados dos 

estudos promovidos, que só serão divulgados com a autorização expressa da 

A T IX , nos term os deste Acordo de Cooperação.

2. Compete à NATURA financiar as atividades descritas neste Acordo de

Cooperação, na forma prescrita na Cláusula Se is , respeitando os princípios

indicados no Preâmbulo deste Acordo e obrigando-se especificam ente a :

3 .2 .1 . Envidar seus melhores esforços no sentido de investir na adequação dos 

produtos a serem desenvolvidos em parceria com a A T IX , com base nas 

conclusões dos estudos objeto deste acordo, cuja produção e comercialização 

deverão ser objeto de contratos específicos;

3 .2 .2 . Respeitar a legislação nacional e internacional em vigor relativa ao

direito autoral, direito de im agem, pesquisa científica, acesso a recursos 

genéticos e proteção ao meio am biente, e quaisquer outras aplicáveis à

presente contratação;

3 .2 .3 . Manter completo sigilo sobre as informações obtidas através deste 

acordo, sendo vedada a divulgação a quaisquer terceiros dos conhecimentos 

técnicos específicos adquiridos e dos resultados dos trabalhos objeto deste 

acordo salvo expressa autorização da A T IX ;

3 .2 .4 . Respeitar o conhecimento das popuiações indígenas, seus direitos 

intelectuais, autorais e de im agem, especialmente no que concerne aos usos,



processos e métodos tradicionalmente utilizados para a produção dos óleos e 

manuseio das espécies descritas na cláusula primeira deste acordo, 

observando-se que a NATURA, suas coligadas e contratadas, seus procuradores 

ou quaisquer terceiros alheios a esta contratação, não terão qualquer contato 

com quaisquer am ostras de quaisquer elem entos advindos do P IX , esclarecendo 

que todo trabalho de campo será de única e exclusiva responsabilidade do IS A  e 

A T IX , os quais, conjuntam ente, serão integralm ente responsáveis por quaisquer 

resultados apurados através do estudo objeto desta contratação.

3 ,3 . Tanto o IS A  como a ATIX e a Natura não poderão, sob qualquer pretexto, 

divulgar, em qualquer meio de com unicação, notícias, informações e 

comentários que envolvam a logomarca, nome e quaisquer dados de qualquer 

uma das partes signatárias deste acordo de cooperação sem a prévia e 

expressa autorização, importando qualquer infração a esta cláusula na imediata 

rescisão do presente contrato, sem prejuízo do disposto na cíáusula 7 .1 do 

presente instrum ento.

4 DA P R O P R IED A D E DOS RESU LTADO S

4 .1 . Todos os resultados do estudo objeto desta contratação, bem como os recursos 

naturais envolvidos e amostras porventura coletadas, são de propriedade 

exclusiva das etnias indígenas do Xingu, neste ato devidamente representadas 

pelo S r . Presidente da ATIX , não podendo ser utilizados para qualquer fim sem 

a prévia e expressa autorização da A TIX .

4 .2 . A ATIX  e o IS A  entregarão o relatório referido na Cláusula 3 .1 .4  única e 

exclusivam ente à NATURA, comprometendo-se a garantir à NATURA a 

exclusividade da divulgação e conhecimento dos resultados dos estudos 

promovidos pelo período de 24 (vinte e quatro) m eses, a contar da entrega do 

relatório, prazo este renovável por igual período, mediante a concordância 

expressa das partes.

/  j  4 .3 . A utilização pela NATURA dos resultados do estudo promovido para fins de

produção e comercialização de quaisquer produtos fica condicionada a
A-
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assinatura de contrato específico com a ATIX.

5 DOS PRAZOS

5 .1 . 0  ISA  obriga-se a entregar à NATURA e à ATIX os resultados das atividades 

descritas na cláusula 3.1 em 4 (quatro) m eses, contados a partir da data da 

assinatura deste instrumento.

5 .2 . As partes podem prorrogar, de comum acordo, o prazo estipulado na cláusula 

5.1 por igual período, prorrogação esta que deverá ser consignada em Termo 

Aditivo.

5 .3 . Considerando os eventuais desdobramentos futuros advindos do estudo objeto 

deste acordo, o presente instrumento tem validade de 02 (dois) anos, contado 

a partir da data de assinatura deste instrumento.

6 DOS V A LO RES

6 .1 . O preço total, certo e ajustado entre as partes para o financiamento das 

atividades descritas na Cláusula 3 deste acordo é de R$ 2 8 .508 ,00  (vinte é oito 

mii e quinhentos e oito rea is), montante esse a ser pago pela NATURA ao IS A , 

da seguinte form a:

 ̂ 50%  na assinatura do contrato;

 ̂ 50%  na entrega do relatório descrito na cláusula 3 .1 .4 .

6 .2 . Caberá única e exclusivam ente ao IS A , aqui devidamente representado por seu 

secretário executivo, a adm inistração e repasse de quaisquer valores recebidos 

em função do presente acordo à A T IX , neste ato devidamente representada por 

seu presidente, isentando assim  a NATURA de qualquer responsabilidade ou

<1 ~ penalidade cuja origem seja identificada na adm inistração e repasse de valores

’■ à A T IX .
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6 .3 . Caberá única e exclusivam ente ao ISA  prestar contas à ATIX e a quaisquer outros 

órgãos e instituições sobre os valores recebidos em função do presente acordo.

7 .1 . O descumprimento das condições estipuladas neste termo obriga o 

inadim plente ao pagamento de multa equivalente a 20%  (vinte por cento) do 

valor total do contrato, sem prejuízo da indenização por eventuais perdas e 

danos.

8 .1 . A T IX , IS A  e NATÜRA elegem a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de 

Mato Grosso para dirim ir eventuais controvérsias oriundas do presente acordo, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja .

E por estarem  assim  ju sta s  e contratadas, as partes firm am  o presente acordo em 03 

(três) v ias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testem unhas, a tudo 

presentes. /

7 PEN A LID A D ES

8 DO FORO

A SSO C IA Ç Ã O  TER R A  IN D ÍG EN A  XINGU

IN S T I, D CIO A M BIEN TAL


