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A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará 

(SEMA-PA) por meio de sua Diretoria de Áreas Protegidas 

(DIAP) tem a responsabilidade de fazer a gestão de seis 

Unidades de Conservação na Natureza (UC´s) (Florestas 

Estaduais do Trombetas, do Parú e Faro, Reserva Biológica do 

Maicurú , Estação Ecológica do Grão Pará e Parque Estadual 

de Monte Alegre)  que estão localizadas no extremo norte do 

estado, uma região conhecida como Calha Norte do Rio 

Amazonas (Mapa 01). Estas UC´s são contíguas as Terras 

Indígenas Trombetas e Nhamundá Mapuera onde vivem os 

índios Waiwai e onde a SEMA-PA, por meio do projeto 

Conservação da Biodiversidade em Terras Indígenas do Pará 

(CONBIO-Indígena) e auxílio de parceiros como Associação 

Etnoambiental Kanindé, Equipe de Conservação da 

Amazônia e Associação dos Povos Indígenas do Mapuera, no 

ano de 2012 viabilizou um trabalho de diagnóstico 

etnoambiental, que contou com ajuda de pesquisadores 

indígena, para possibilitar o zoneamento indígena 

participativo destas Terras Indígenas que acopladas as UC´s 

estaduais e federais e as Terras Indígenas Parque do 

Tumucumaque, Zoé, Paru d´este formam o maior e mais 

conservado corredor de sociobiodiversidade do planeta, 

somando mais de 28 milhões de hectares de áreas 

protegidas no Estado do Pará.



N a  o c a s i ã o  d o s  t ra b a l h o s  d o  d i a g n ó s t i c o 

socioeconômico a equipe técnica da Gerência de Povos 

Indígenas e Comunidades Tradicionais/DIAP/SEMA-PA pode 

conhecer melhor o situação da produção da pimenta em pó 

assîsî feita pelas mulheres indígenas Waiwai, uma vez que a 

pimenta em pó se revelou um produto com potencial para 

comercialização e inserção dos indígenas em cadeias 

econômicas solidárias. Através do desenvolvimento deste 

trabalho o Projeto CONBIO-Indígena passou a atuar com 

mais uma linha de ação intitulada "Valorização e Apoio a 

Comercialização dos Produtos da Sociobiodiversidade 

indígena" que fez emergir os esforços para esta publicação.

Acreditamos que a inserção dos produtos da 

sociobiodiversidade indígena em cadeias produtivas 

solidárias pode auxiliar os povos indígenas na geração de 

renda, uma vez que este é desejo dos indígenas visando à 

melhoria de suas qualidades de vida.

Com esta publicação a SEMA-PA pretende dar um 

passo importante para cumprimento dos princípios e metas 

da convenção sobre a diversidade biológica do planeta, pois 

prevemos que a valorização e apoio a comercialização de um 

produto da sociobiodiversidade indígena tão precioso e 

diferenciado auxilie na repartição justa e equitativa dos 

benefícios oriundo do uso sustentável da biodiversidade e a 

valorização dos conhecimentos tradicionais.
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O Pará é um dos estados da Amazônia brasileira que 

aloja um dos maiores índices de diversidade biológica e 

cultural do planeta. 1/4 do território paraense é composto 

por Terras Indígenas onde a diversidade biológica é altíssima 

e relativamente bem conservada, apesar dos séculos de 

devastação. Os cinqüenta e cinco povos indígenas do estado, 

ao longo de sua convivência com as espécies e manejo 

ancestral dos ecossistemas são também responsáveis pela 

riqueza biológica e cultural que, atualmente, tanto orgulha os 

paraenses. O conceito de sociobiodiversidade está 

r e l a c i o n a d o  à  d i v e r s i d a d e  b i o l ó g i c a  u t i l i z a d a 

tradicionalmente por povos ancestrais e comunidades 

tradicionais. O Ministério do Meio Ambiente acrescenta, 

associando à produtividade que sociobiodiversidade é a 

relação entre bens e serviços gerados a partir de recursos 

naturais, voltados à formação de cadeias produtivas de interesse 

de povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares. 

O uso e manejo da biodiversidade pelos povos e 

comunidades tradicionais, entretanto, mesmo se voltado à 

comercialização, é fruto do acúmulo de conhecimento de 

várias gerações que vai desde o aplicado à obtenção de 

material para confecção de ferramentas e instrumentos 

17



agrícolas, até o manejo destas espécies cultivadas: das 

coletadas, caçadas e das técnicas de manipulação de suas 

partes, a partir das quais surge ainda à produção dos diversos 

artefatos,  são elaborados os diversos al imentos, 

confeccionados ornamentos, vestuário e utensílios 

domésticos, armas de caça e réplicas de armas de guerra. A 

soma desta gama considerável de técnicas, cujas matérias 

primas são provimentos inesgotáveis da floresta amazônica, 

quando protegida, são a múltipla materialização do extenso 

conhecimento ancestral.

Na atualidade, tanto estes recursos naturais, serviços e 

produtos, como o "saber-fazer" desenvolvido pelos povos e 

comunidades tradicionais, encontra pouca atenção no 

âmbito das estratégias de conservação da natureza no 

âmbito das áreas protegidas. 

 A valorização e apoio à comercialização de produtos da 

sociobiodiversidade, configura-se como estratégia na gestão, 

desenvolvimento e conservação das Áreas Protegidas do 

Pará, uma vez que o apoio à economia e promoção da 

participação dos povos indígenas e comunidades tradicionais 

são desafios principais no que diz respeito à gestão de áreas 

protegidas.

A pimenta em pó, conhecida pelos Waiwai por Assîsî, é 

um produto da sociobiodiversidade indígena e faz parte da 

saborosa e exótica culinária destes povos indígenas que 

habitam as cabeceiras do rio Mapuera, no extremo norte do 

nosso estado, onde a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

do Pará tem a responsabilidade de integrar a gestão de seis 

Unidades de Conservação da Natureza (Mapa 01). 
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A Assîsî, preparada a partir da combinação de uma dezena 

de variedades de pimentas, é bastante utilizada como tempero 

de diversos tipos de peixes e carnes de caça da dieta cotidiana 

indígena.  Os Waiwai também misturam a pimenta para 

ressaltar o sabor e condimentar uma variedade de quitutes de 

base agrícola, feitos com diferentes tipos de bananas 

misturadas à goma de mandioca ou a diferentes variedades de 

batatas, assados lentamente em fogo de brasa e embrulhados 

em folhas de bananeira.

As pimentas e pimentões, da família botânica Solanaceae 

são pertencentes ao gênero Capsicum, com várias espécies e 

variedades, derivados de séculos de manipulação e seleção 

humana. É um dos alimentos/condimentos mais antigos e 

poderosos, principalmente pelo efeito de seu principal 

princípio ativo, a capsaicina (C18H27NO3), com uso medicinal 

consagrado. À pimenta vermelha, por exemplo, são atribuídos 

efeitos positivos na redução de peso por aumento do 

metabolismo, redução de colesterol e controle do nível de 

glicose no sangue; possui potencial analgésico, anti-

inflamatório e auxilia no tratamento de alergias respiratórias, 

além de ser rica fonte de vitaminas. 

A importância histórica da pimenta, hoje somente é 

comparável ao imenso mercado que ela representa em todo 

mundo, tanto no crescente mercado gastronômico quanto no 

mercado farmacêutico internacional.

Esperamos, com esta publicação, abrir caminhos para o 

processo de valorização deste produto da sociobiodiversidade 

indígena Waiwai no âmbito das cadeias produtivas locais, 

incentivar e criar horizontes para sua comercialização futura.
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São as mulheres indígenas, na maioria senhoras, as 

responsáveis pelo plantio, cultivo, beneficiamento e 

comercialização da pimenta em pó Assîsî, atividades 

exclusivas do gênero feminino. A arte de fazer a Assîsî não é 

de domínio de todas as mulheres indígenas. É um ofício que 

exige especialização por parte das poucas mulheres que se 

dedicam ao aprendizado, pois requer disponibilidade de 

tempo e cuidados específicos para a manipulação das 

pimentas que pode causar desconforto pela ardência em 

contato com a pele e os olhos.

 Na pesquisa desenvolvida pela equipe técnica na SEMA--

PA foram identificadas nas aldeias Mapuera, Placa, Inajá, 

Kanamari, Ponkuro e Bateria,  33 (trinta e três) mulheres 

produtoras da Assîsî que foram separadas em 4 (quatro) 

faixas etárias apresentadas a seguir. As mais jovens, de 20 

(vinte) a 30 (trinta) anos representaram 12%. Entre 30 (trinta) 

e 40 (quarenta) anos de idade, a quantidade representou 

18,18% do total.   51,51% possuíam idade entre 40 (quarenta) 

e 60 (sessenta) anos e 18,18% agrícolas, até o manejo destas 

espécies cultivadas: das com idade acima de 60 (sessenta) 
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anos. As proporções podem ser visualizadas no gráfico 1, 

abaixo:

51,51%

18,18% 12,12% 18,18%

20 a 30

30 a 40

40 a 60

São poucas as jovens que se dedicam à produção da 

pimenta. Muitas reclamam da difícil manipulação dos frutos 

para produção, cujo contato afeta olhos e partes do corpo 

pela ardência.   As mulheres com idade entre 40 (quarenta) e 

60 (sessenta) anos estão entre a grande maioria de 

produtoras. São mulheres que já têm seus filhos crescidos e, 

por isso, dispõem de mais tempo livre para dedicarem à 

produção da pimenta Assîsî.

A significativa participação da terceira idade feminina na 

produção da pimenta em pó Assîsî é bastante relevante do 

ponto de vista social. A disposição e eficiência dessas idosas 

no preparo da pimenta em pó é sensibilizante. Elas cuidam 

das pimenteiras com independência e dedicação, além de 

todo o trabalhoso processo de produção.
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A produção de pimenta é feita basicamente para 

consumo doméstico e para comercialização local e externa. O 

excedente do consumo familiar abastece a aldeia principal, 

Mapuera, e aldeias indígenas de toda região do rio Mapuera. 

Através da troca de excedentes de produção, as mulheres 

produtoras Waiwai conseguem produtos como carnes, 

peixes e produtos não indígenas como roupas, por exemplo, 

e garantem sua subsistência. Muitas destas mulheres são 

viúvas enquanto outras têm parceiros em idade avançada 

demais para realizar pescarias e caçadas.

A produção da Assîsî demonstra que as produtoras de 

Assîsî são mulheres economicamente ativas no âmbito da 

economia indígena Waiwai, realizando uma importante 

função social no grupo, em face do consumo disseminado da 

pimenta em pó na cultura gastronômica deste povo.

A aldeia Mapuera, mais populosa daquelas localizadas ao 

longo do rio Mapuera, apresenta um solo propício para o 

plantio de pimenteiras, local de moradia da maior parte das 

mulheres que detém o saber sobre sua produção. A partir 

deste pólo produtor é fornecida pimenta em pó para outras 

aldeias indígenas e para o comércio com não indígenas. 
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A pimenta Assîsî é um dos produtos da cadeia 

econômica indígena, uma vez que a comercialização por 

troca de excedentes do produto ocorre, localmente, em 

grande proporção. 63,63% das 33 (trinta e três) mulheres 

indígenas entrevistadas, responderam que realizam 

relações de troca em sua aldeia com outras aldeias, 

enquanto que 36,36% relataram que não realizam trocas 

em nenhuma situação, produzem apenas para o consumo 

doméstico.

 A  comerc ia l i zação com não indígenas é 

disseminada entre as mulheres produtoras. 75,76% destas 

mulheres produzem excedente para comercialização 

esporádica fora da aldeia enquanto o restante, 24,24%, 

respondeu que não vende pimenta fora da aldeia. 

 O comércio com não indígenas, apesar de 

esporádico, é significativo. São realizadas vendas sob 

encomenda, ou quando esta produção é levada para venda 

na cidade de Oriximiná, a mais próxima das aldeias do rio 

Mapuera, indicando um histórico de entrosamento com a 

sociedade envolvente.

De acordo com os relatos, há um grande interesse, por 

parte das mulheres,  que a pimenta Assîs î  seja 

comercializada. Contudo, há problemas que dificultam a 

venda desse produto. Dentre estes estão o planejamento e 

treinamento para as relações comerciais como a 

elaboração de preços a partir de estudos dos custos com 

transporte para o escoamento, compreensão e criação de 

estratégias de mercado, produção de embalagens próprias 



para o produto, etiquetagem padronizada com tabela de 

ingredientes e validade, certificação de origem e sanidade, 

entre outros, que contribuirão para agregar valor e ampliar a 

aceitação do produto em mercados externos. Vale ressaltar 

que a "nação Waiwai" estende-se além dos limites do Brasil. É 

de se imaginar que o mercado internacional será um 

caminho natural. 

Uma pesquisa de mercado e um plano de negócios 

adequado e solidário à cultura certamente revelará seu 

enorme potencial, pois já é perceptível, ainda que de forma 

empírica, o grande interesse das pessoas que gostam do 

sabor picante das espécies de Capsicum, quando 

experimentam a pimenta Waiwai, por seu sabor encorpado e 

por seu valor intercultural. 

A falta atual destes elementos importantes para o 

escoamento deste como de tantos outros produtos 

representa um gargalo a ser superado para que gerem os 

melhores benefícios às famílias das mulheres que 

transmitem esta atividade ancestral com presença tão 

importante na alimentação do grupo multiétnico Waiwai.
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O conhecimento tradicional indígena utilizado na 

produção da pimenta Waiwai, o que inclui as técnicas de 

cultivo das espécies e beneficiamento das variedades de 

frutos é repassado de geração a geração pelas senhoras das 

aldeias. As meninas e jovens auxiliam suas mães na produção 

deste tempero.  Estas mulheres aprenderam a fazer pimenta 

Assîsî com suas mães, cujo conhecimento foi recebido das 

gerações anteriores. Uma senhora moradora do bairro 

Katwena, na aldeia Mapuera, antiga moradora da Guiana 

Inglesa, relata que aprendeu a fazer pimenta com a mãe 

enquanto moravam por lá, onde utilizavam diversos tipos de 

pimenta. Após a morte de sua mãe, relata, o cacique e 

lideranças de sua aldeia mudaram-se para a Aldeia de 

Mapuera para prepararem as roças que viriam alimentar o 

grupo que imigrou posteriormente, ocasião em que chegou 

com seu marido e iniciou o plantio de suas pimenteiras.

Os pés de pimenta são plantados preferencialmente nas 

áreas domésticas das aldeias, em torno das residências que 

facilita a dedicação de cuidados especiais que incluem, por 

exemplo, atenção com pássaros que roubam seus frutos ou, 

durante o verão, quando o sol é intenso, garantir que regas 

regulares sejam feitas para compensar a severa diminuição 

das chuvas. 
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Os pequenos jardins que se formam com seus arbustos 

cheios de pimentas com cores e formatos variados, adornam 

o ambiente por onde circulam os aldeões. A maioria das 

mulheres indígenas entrevistadas, 42,42%, disse que planta 

as pimenteiras apenas no entorno de suas habitações. 

36,36% das entrevistadas informaram que as suas 

pimenteiras estão localizadas no interior da aldeia e também 

na roça, onde é feito o plantio para alimentação das famílias. 

As demais produtoras, 21,21%, disseram que suas 

pimenteiras foram plantadas na roça.

A quantidade de tipos de pimenta é plantada em 

proporções distintas pelas produtoras. De qualquer modo, 

no aspecto quantitativo, é possível inferir que o volume total 

da produção é alto. Dentre as 33 (trinta e três) produtoras 

identificadas, 21 (vinte e uma) possuíam, à época, de 20 (vinte) 

a 50 (cinquenta) pés de pimenta em sua plantação; 11 (onze) 

possuíam entre 10 (dez) a 20 (vinte) pés sobre seus cuidados 

e apenas 1 (uma) respondeu que tinha poucas pimenteiras, 

entre 5 (cinco) a 10 (dez) arbustos.

A variedade de pés de pimenta cultivados e cuidados 

pelas mulheres apresentam diferentes colorações, formatos 

e sabores. Alguns tipos possuem maior ardência que outros. 

Para o preparo do pó, as mulheres combinam livremente os 

diferentes tipos de pimentas e de acordo com o período de 

frutificação das variedades. Como produto final, temos, em 

cada preparo, um pó com um sabor único e diferenciado, uma 

vez que elas podem combinar pimentas muito picantes, 

como a malagueta, com pimentas menos picantes, como as 

"de cheiro", ou associar pimentas com forte ardência. 
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Pimenta malaguetinha – C. 

furtescens.

P i m e n t a  d e  c h e i r o  – 

Capsicum chinense, Pimenta 

cumari – C. baccatum var.  

p r a e t e r m i s s u m   e  C . 

baccatum var. baccatum, Pimenta 

de cheiro do Pará – C. chinense.

Pimenta cereja – C. annuum var. 

annuum,  Pimenta bola de fogo 

(Guiana) – C. chinense

Pimenta olho de peixe –  C. 

chinense, Pimenta de mesa – C. 

annuum var. glabriusculum, 

Pimenta cabacinha – C. chinense.

Pimenta cumari  nat iva – 

Capsicum  baccatum var. praeter

missum

Pimenta de Neyde – C. Chinense

Pimenta chumbinho –  Capsicum 

annuum var. 

glabrisculum (Dunal) Heiser & 

Pickersgill, Pimenta-de-galinha – 

Solanum nigrum

Pimenta peão-amarelo – C. 

chinense.

Assîsî 

Assîsî yaymoymo

Assîsî cucurem

Assîsî wahray

Assîsî yaymoymo

Assîsî ciciwiyem

Assîsî comota 

pono   

?????????

Pimenta malagueta

Pimenta brasileira

Pimenta vermelha 

grande ou pimentão

Pimenta vermelha 

pequena

Pimenta vermelha 

alongada 

Pimenta roxa 

grande 

Pimenta roxa 

pequena  

Pimenta amarela 

pequena
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PRANCHA DE FOTOS 2: Variedade de tipos de pimenta, processo 
de preparo e modo de uso da pimenta Waiwai Assîsî
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69,7%

6,06% 12,12%
9,09%

350 ml          1 L

2 L                 5 L

7 L
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A pimenta Waiwai Assîsî é uma riqueza histórica, herança 

de um universo desconhecido para a maioria dos outros 

povos, como nossa sociedade brasileira envolvente.

As informações aqui apresentadas não possuem a 

pretensão de serem caracterizadas como relacionada a uma 

pesquisa antropológica ou acadêmica sobre a produção e 

consumo da pimenta em pó Waiwai. No entanto, é bem 

expressiva e importante a necessidade de aprofundamento 

sobre as questões antropológicas que circundam o universo 

social econômico e cultural que está inserido a produção, 

consumo e a comercialização deste produto indígena, uma 

vez que o produto tem importância relacionada às questões 

de gênero, trocas econômicas e sociais entre pessoas, 

famílias e aldeias, simbólica de alimentos, dentre outros. 

A produção da pimenta em pó Assîsî é exclusiva do 

gênero feminino que através desta produção realiza relações 

sociais e econômicas históricas de trocas, benéfica para as 

famílias e aldeias em geral. Além de ser notável no campo 

simbólico da alimentação, é possível somar os efeitos 

medicinais que a ingestão da capsaina produz ao organismo, 
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com a promoção da aceleração do metabolismo, efeitos 

analgésicos e, provavelmente, com efeitos positivos sobre o 

sistema imunológico, com exceção das pessoas sensíveis a 

esta substância.

Trabalhos como este, com intenção de fortalecer e 

difundir valores da cultura indígena, com o bônus de 

oferecer um envolvimento prazeroso com os vários sabores 

no espectro infinito das possibilidades gastronômicas, 

fornecem também argumentos para ampliar a possibilidade 

de execução de políticas afirmativas voltadas ao gênero 

feminino e, com efeito, à terceira idade, com especial ênfase 

à cultura ancestral viva, mantida por estas pessoas.

É possível imaginar que será muito bem vindo, pela 

sociedade Waiwai, apoio de órgãos governamentais e não 

governamentais para capacitações voltadas para boas 

práticas de manejo das matérias-primas que elevem as 

ações voltadas à sustentabilidade da produção da pimenta 

Assîsî. Além disso, de modo a favorecer o fortalecimento 

desta atividade produtiva e de outras possíveis, será 

necessário apoio para organização institucional em 

cooperat ivas  ou assoc iações ,  capac i tação para 

g e r e n c i a m e n t o  d e  n e g ó c i o s ,  i n c e n t i v o  a o 

empreendedorismo, noções de formação de preço, 

manipulação de alimentos, prazo de validade do produto, 

dentre outros pertinentes, levando em conta as 

características culturais do povo Waiwai.
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O horizonte deste trabalho aponta para o 

necessário levantamento de informações úteis para a 

elaboração de planos de negócios que ampliem o valor 

histórico interétnico agregado a este produto de uso 

culinário com provável alta aceitação em mercados 

externos, principalmente se atender a princípios de e 

coeficiência como embalagens naturais ou de cerâmica 

Waiwai, por exemplo. É um campo ainda aberto para 

esta necessária pesquisa aplicada de design e marketing 

aplicável a vários produtos da sociobiodiversidade, com 

a criação de marcas que identifique seu valor 

diferenciado em meio a outros produtos. É conveniente 

lembrar que a comercialização tanto da pimenta Waiwai, 

como outros produtos florestais, transformados pela 

arte e artesania indígena, é feita por longa data, sem 

qualquer apoio institucional.  Este tipo de apoio visa dar 

oportunidade de organização para a realização de 

negociações favoráveis, que agreguem o valor do 

conhecimento tradicional e relações sociais associadas, 

mantidos pelas avós e mães do povo Waiwai.

Desta forma, pretende-se prosseguir com a 

valorização das práticas culturais indígenas e iniciar a 

apresentação dos produtos da sociobiodiversidade 

indígena de nosso estado através de um dos bens que é 

mais valoroso à cultura paraense e brasileira, a culinária!
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A
 pimenta em pó (assîsi) é um produto da sociobiodiversidade indígena 

produzido pelas mulheres Waiwai que moram na Terra Indígena 

Nhamundá Mapuera, localizada no extremo norte do Pará. É uma 

mistura de variedades de pimentas socadas com sal, muito utilizada pelos 

indígenas para temperar os alimentos como peixe, carne de caça, beiju, 

banana, batatas e outros. A partir desta publicação a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente do Pará por meio de sua Diretoria de Áreas 

Protegidas vislumbra valorizar e apoiar o processo de comercialização 

deste produto da gastronomia indígena de sabor inigualável, no intuito de 

promover a repartição justa e equitativa dos benefícios provindos do uso 

sustentável da biodiversidade do Estado.

Apoio


