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Resumo  

Esta pesquisa tratou dos conhecimentos pelo povo Sabane, dos recursos naturais em 

especial dos recursos hídricos da Terra Indígena Parque do Aripuanã, que está 

localizada nos estados de Rondônia e Mato Grosso. Observei os recursos hídricos como: 

rios,igarapés, lagos, e registrei a situação. Fiz um levantamento dos animais e da 

vegetação, listamos : peixes, mamiferos, aves, insetos, e da vegetação cerrado e das 

matas. 

 

Palavras chave : Sabane, terra indígena parque Aripuanã, recursos hídricos, recursos 

naturais  
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Introdução  

Essa pesquisa descreve os conhecimentos pelo povo Sabane, dos recursos naturais em 

especial dos recursos hídricos da Terra Indígena Parque do Aripuanã, que está 

localizada nos estados de Rondônia e Mato Grosso. Os povos indígenas que habitam 

nessa terra indígena são: Sabane e Cinta Larga.  

Há muitos anos o povo Sabane já morava nessa terra, na parte sul do estado de 

Rondônia limite com Mato Grosso. O povo Sabane tem uma população de 

aproximadamente 402 pessoas divididas em sete aldeias :  Sowainte,  Cerradinho,  Ique, 

Açarizal, São João, Oncinha, e Aroeira central. Destas aldeias, seis estão em Mato 

Grosso e uma em Rondônia, na Terra Parque Indígena Aripuanã, onde esta localizada 

aldeia Sowainte. Na terra indígena Pirineus de Souza está localizada outro restante que 

são Cerradinho, Oncinha, Ique, São João, Açarizal, Aroeira Central,  no município de 

Comodoro/ Mato Grosso.  

Essa pesquisa é importante porque vou escrever sobre os recursos hídricos da terra 

indígena, cujos principais rios são Tenente Marques e rio das Duvidas conhecido 

também como Roosevelt. O problema ambiental está na cabeceira dos dois rios, pois  

nascem dentro de fazendas, o rio Tenente Marques nasce na fazenda Tv Color e o Rio 

Das Duvida na fazenda Independência.  

 

Objetivo geral da pesquisa  

O objetivo geral da pesquisa é realizar um estudo sobre os recursos naturais com 

enfoque principal nos recursos hídricos na parte sul da terra indígena Parque do 

Aripuanã na Aldeia Sowainte. 

Objetivos  especificos 

: fazer levantamento dos rios que nascem dentro da terra indigena  também os rios que 

cortam  terra indígena, 

: Fazer levantamento dos peixes de cada rio,  igarapé e lagoa 
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: Levantar dados sobre algumas espécie de animais : mamiferos, aves, repteis  que 

vivem na parte sul da terra indígena parque do Aripuanã. 

: Elaborar  mapas que contribuem na compreensão da situação ambiental  da terra 

indígena parque do Aripuanã. 

Metodologia  

A pesquisa foi feita a partir de entrevistas com os mais velhos da aldeia, e também com 

observações dos rios e igarapés.  

Eu fiz essa entrevista com um  velho da aldeia Sowainte cacique pajé Manoel Sabane na 

terra indígena parque do Aripuana. Essa entrevista foi feito na casa do cacique pajé 

Manoel sabane, no dia 20 de novembro 2014 na parte da tarde.  

Esse tema foi escolhido porque vai ficar claro a partir do entrevista do velho podemos 

entender melhor como eram antes do contato e o dia atual. e para pesquisar e registrar a 

Importância dos recursos naturais.  

 

Historia da origem do povo Sabane 

Antigamente antes do contato com não indígena os mais velhos contam como surgiu o 

povo Sabane. O povo Sabane moravam numa grande montanha de pedra que ficava bem 

no centro de um grande campo que podia ser avistado de longe. Mais  distante morava 

um casal de seriema, quando  eles passavam lá perto dessa montanha para caçar e pescar 

sempre ouviam a voz das pessoas gritando e criança chorando, e também cantiga da 

festa a noite. Com o passar do tempo de tanto ouvir essas pessoas fazendo festa lá 

dentro esse senhor seriema e sua mulher tiveram uma conversa para pensar como fazer e 

trazer essas pessoas  para fora daquela montanha de pedra. Pensaram várias vezes mas 

não chegaram a conclusão de como ter essa idea. Depois de tanto pensar chegaram à 

conclusão final, mas surgiu outro problema ainda, agora teremos que trabalhar muito 

para construir tanto artesanato e comida para receber essas pessoas o que vamos 

começar fazer primeiramente, pelo artesanato ou comida, então começaram pelo 

artesanato depois fizeram muita comida e chicha. No dia seguinte ele cantou com sua 

mulher a noite toda, de manha ele foi lá perto para observar como abrir uma porta e tirar 
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essas pessoas que estavam dentro, ao andar ao redor da montanha observando teve a 

idea de ir para campo procurar uma árvore que é chamada de coração de negro. Com 

essa madeira fez uma borduna sagrada bem bonita e levou no local da montanha que ele 

escolheu na pedra. Deixando essa borduna para descansar por uma semana. Enquanto 

isso o terreiro estava sendo limpo, já na parte de tarde colocaram toda a comida e chicha 

no centro da roda. Quando o sol já ia escondendo ele falou  para sua mulher você fica 

cuidando da chicha e eu vou lá aonde esta a minha borduna, chegando ao local 

escolhido pegou sua borduna sagrada e deu suspiro foi bem devagarinho rumo a pedra 

aproximou se e bateu na pedra a pedra não abriu, foi para outro local e tomou distancia 

correu e bateu na pedra a pedra se mexeu foi abrindo como se fosse uma porta. Ao 

terminar de abrir lá dentro estava tudo escuro ele gritou- quem mora ai ? vem aqui 

preciso falar com você!  Nessa hora acendeu uma luz de repente apareceu um rapaz com 

lindo cocar de arara na cabeça, e parou na sua  frente, - quero que você saia dai venha 

morar comigo, eu não vou morrer mas sim ser um cantor do campo para sempre! 

 Depois de falar com o jovem todos saíram para grande centro de terreiro, fizeram uma 

enorme roda e começou a cantar uma musica que fala “eu morava dentro da pedra hoje 

sai para morar aqui junto com você”. No outro dia seguinte ao amanhecer o velho 

seriema cantou e voou a campo adentro para nunca mais voltar e ate hoje o seriema 

mora no campo e canta todo dia de manhã. E assim também o povo Nambikwara e sub- 

grupo Nambikwara mora perto do campo até hoje. 

 

o Povo Nambiquara nos primeiros contatos com os "brancos" 

 

O antropólogo Levi Strauss em sua pesquisa no ano de 1939, escreveu o livro Tristes 

Trópicos, onde ele conta que visitou as aldeias do povo Nambiquara. Nos trechos a 

seguir vemos como foi registrado pelo autor a vida do povo SAbane, sobre a dinamica 

da população :  

Triste trópicos — em família (pagina 274)  

Em 1915, Rondon calculara em 20 mil, o que provavelmente era 

um exagero; mas nessa época, os grupos chegavam a varias 

centenas de membros e todas as indicações recolhidas na linha 
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sugeriam um rápido declínio: havia trinta anos, a fração 

conhecida  do grupo sabané compreendia mais de mil 

indivíduos; quando o grupo visitou a estação telegráfica de 

campos novos em 1928, foram recenseados 127 homens, além  

das mulheres e das crianças. Contudo, em novembro de 1929 

surgiu uma epidemia de gripe quando o grupo estava acampado 

na localidade chamada espirro. A doença evoluiu para uma 

forma de edema pulmonar,e trezentos índios morreram em 48 

horas. Todo o grupo debandou, deixando para trás os doentes e 

os moribundos. Dos mil sabané outrora conhecidos, só 

subsistiam dezenove homens em 1938, com suas mulheres e 

seus filhos. Para explicar esses números, á epidemia talvez se 

deva acrescentar que os sabané entraram em guerra, há alguns 

anos, contra certos vizinhos orientais. Mas um grande grupo 

instalado perto de três buritis foi liquidado pela gripe em 1927, 

com exceção de seis ou sete pessoas, das quais só três ainda 

estavam vivas em 1938. O grupo tarúnde, no passado um dos 

mais importante, contava doze homens (mais as mulheres e as 

crianças) em 1936; desses doze homens, quatro sobreviviam em 

1939.( p. 278) 

La encontrei dois novos bandos, sendo que um compreendia 

dezoito pessoas que falavam um dialeto próximo dos que eu 

começava a conhecer, enquanto o outro contando com 34 

membros, empregava uma língua desconhecida; mais tarde, náo 

me foi possível identifica-la. Cada um era guiado por um chefe 

do bando mais importante logo iria se revelar uma espécie de 

feiticeiro. Seu grupo era designado com o nome de Sabané; os 

outros chamavam-se Tarundé.” ( Levi Satrauss, p. 288 )   

 

O que os velhos Sabane contam que é mesmo igual que o Levis Strauss registrou no 

livro. Na pesquisa e na historia contata pelos velhos sabane tudo mostra que na 

comparação com o registro feito por Levis Strauss fica claro que também corre ao 

mesmo historia, os sabane contam a historia do passado como eles viviam antes do 

contato com não indígena e ate no meu caminhada de pesquisa ficou conhecida como a 

historia aconteceu e também esta no registro do levis struss. 

 

 

Guerras e doenças   

Baseado no livro de Levi Strauss,  escrevemos sobre as guerras e as doenças :  
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O povo sabane não gostava de guerrear outro povo, mas acontecia de outro grupo 

atacar a aldeia do povo sabane, com isso eles não gostava e tomavam uma decisão 

também de atacar outros aldeia que vinham guerrear essa aldeia. Essa decisão 

contava com o apoio de todos membros da comunidade numa grande reunião para 

tomar decisão como eles iriam atacar outro aldeia que vei atacar a aldeia do povo 

sabane. O que mais surpreendeu nessa pesquisa de guerra foi a decisão de trazer 

menina nova da aldeia que eles atacavam, agora as mulheres com idade pouco 

avançado eles matariam todos e deixava so as nova, depois de guerrear voltava 

novamente para aldeia trazendo comida e mel que pegava em outro aldeia. 

O povo sabane teve grande morte mas não por causa da guerra que fazia , tudo 

que indica na historia esta relacionada com o problema de doença que matou 

numero muito grande do povo indígena no brasil também aconteceu com o povo 

sabane do mesmo jeito porque eles não conheciam esse tipos de doença como gripe 

tuberculose sarampo. Ouvi muito morte na antiga aldeia contaminada de sarampo, 

porque eles não estava preparado e nem conhecia oque era esse tipos de doença 

então causou morte muito grande da população do povo sabane nessa época. 

 

 

Atualidade - Como vive hoje o povo Sabane  

Hoje o povo Sabané esta dividido em duas localidades, um em terra indígena Pirineus 

de Souza que pertence estado de Mato Grosso município de Comodoro e outro na terra 

indígena Parque do Aripuanã. Hoje podemos contar com sete aldeias no total geral, no 

Mato Grosso são seis aldeias: São João, Oncinha, Açarizal, Ique, Cerradinho e Aldeia 

Central, e uma em Rondonia, Sowainte. Dentro dessas aldeias estão todos grupo 

misturado podemos contar com Sabané, Manduca, Tawande, Idalamare, Nechuande, 

ialacolore, também Mamainde, hoje o casamento entre esses povos não são mais como 

eram antes, porque com a mistura de moradia um casam com outro agora ficou assim, 

antes os sabane so casavam com sabane, atualmente de agora vivem dessa forma todos 

junto e ninguem tem problema com outro ate no momento.    
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Em entrevista com Manoel Sabane,  sobre a situação da caça antes do contato e 

atualmente ele me explicou, primeiramente perguntei como eram antes do contato com 

os brancos se aqui tinha muito bicho do mato para caça. Ele respondeu:   

" quando ninguem sabia desse pessoal aqui mesmo ao redor de casa vinham porco 

catete, veado, macaco,anta e também outro bicho pequeno, ninguem ia longe para 

encontrar caça porque não tinha barulho o que nós usavamos para caçar era so flecha 

borduna então os bicho não ficava arisca e ninguem tinha esse problema de encontra 

bicho longe de casa quando qualquer um saiam para no mato para caçar ele voltava 

logo. Hoje você pode ver ate mesmo você quando vai caçar anda dia todo procurando 

bicho no mato para encontrar muita das vezes nem encontra volta de borna vazia para 

casa. Antes não era desse jeito agora ta difícil, cada dia mais ainda vai ficar complicado, 

não sei aonde que vamos parar dessa forma. Agora com tanta coisa que eles inventam 

como carro, trator, moto serra e ate espingarda para complicar mais ainda, isso vai 

ajudar acabar com todos que temos na nossa terra, ainda por isso que sempre estou 

falando vamos cuidar da nossa terra. Amanhã filho de vocês vai precisar, eu preocupo 

muito, ainda temos que abrir olho bem grande e ficar atento com isso ninguem sabe o 

que vai acontecer com nós, por isso que não quero que vocês deixa acabar com o que 

temos aqui ta bom." 

 

Festa tradicional do povo Sabane 

 As festas tradicionais do povo Sabane que ainda são fortes na comunidade são Festa da 

Menina Moça e Festa da Pajelança. Quando acontece a festa da menina moça 

ninguem quer perder essa festa, todos se reúnem para fazer vários artesanatos que irão 

usar na festa.  

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

foto 1  - dança da Festa da menina moça - 2016 

fotos - Edson Sabane   

 

 

foto 2 - dança da festa da menina moça - 2016  
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foto 3 - final da Festa da menina Moça - 2016  

Temos duas festas grandes: a primeira festa a se realizar  chamamos de Festa de 

Abanador essa festa tem que ser feito porque a palha de casa das meninas seca e 

começa aparecer vários buraco na casa, então o pai, a mãe ou avos dela marca o dia da 

festa. Enquanto isso o povo se reune para fazer o abanador e prepara para ir no mato 

caçar, pois essa festa são convidados da outra aldeia para participar e  que irão fazer a 

festa do abanador. Terminando essa festa a menina retorna novamente para seu local 

onde ela estava na casinha. Seu pai juntamente com a comunidade marca que dia sera a 

festa final com isso na comunidade vão preperando vários alimentação para essa festa e 

artesanato das pessoas que irão cantar até o dia amanhecer. Todos da aldeia já começam 

a preperar para ir no mato fazer uma grande caçada que durará três semanas de caçada, 

depois todos voltam contentes para aldeia com as caça, enquanto isso na aldeia as 

mulheres preparam comida e chicha porque outros povo que foi convidado e vão chegar 

de manhá na aldeia e isso tem que fazer vários alimento e chicha para esta festa porque 

esse é a festa final que a menina vai sair da casinha. Essa festa começa a cinco horas da 



13 
 

tarde e vai até sete da manha do outro dia. Depois que acontece a festa  o pai e a mãe 

fazem agradecimento. Com esta forma de agradecer os povos que participaram da festa, 

voltam para sua aldeia contentes. Nenhuma festa é ruim,  todos são maravilhosos e 

todos saem agradecidos, e assim terminam a Festa da Menina Moça. 

Agora vamos descrever a nossas pesquisa sobre os recursos naturais de nosso território 

e em especial dos recursos hidricos.  

 

Capitulo 1. Recursos hídricos  

Neste capitulo vamos descrever sobre recursos hidricos de nossa terra, começamos por 

entender esse conceito.  

O que são recursos hídricos ? 

De acordo com o Livro das Aguas do Instituto Socioambiental, recursos hídricos, quer 

dizer "o conjunto da água dos rios,dos córregos e igarapés, dos mares e dos oceanos,  

das lagoas, do subsolo.A quantidade de água na terra não aumenta nem diminui:é 

sempre a mesma. Recursos hídricos são as aguas superficiais ou subterrâneas 

disponíveis para qualquer tipos de uso de região ou bacia." 

O que são bacias hidrográficas ?  

"Bacia hidrográfica e uma área onde ocorre a drenagem da agua das chuvas para um 

determinado curso de agua ( geralmente um rio ). Com o terreno em declive, a agua de 

diversas fonte ( rio, ribeirões, córregos, etc) desaguam num determinado rio, formando 

assim uma bacia hidrográfica." (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL) 

AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO BRASIL SÃO: 

 "Amazônia abrange terras do Brasil, Bolivia, Peru, Colombia,Venezuela, Guiana, 

Guiana Francesa e Suriname. O rio principal é o Amazonas e 50% de seu percurso 

localiza-se no Brasil. Ele nasce na cordilheira dos Andes, no Peru. Quando entra no 

Brasil recebe o nome de Solimoes. Quando recebe as aguas do rio Negro recebe o nome 

de Amazonas. O rio Xingu faz parte dessa bacia. (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL)" 
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Ainda de acordo com o mesmo livro, temos a divisão das bacias hidrograficas 

brasileiras que sao :  

 

2 – Araguaia Tocantins– seus rios formadores nascem  nos chapadões do Brasil central 

e desaguam em Belem, sem fazer parte da bacia amazônica. No rio Tocantins foi 

construída a hidrelétrica de tucurui, que causou um grande impacto ambiental. A 

energia elétrica gerada abastece as industrias extrativista de minério de ferro, da serra 

dos Carajás, e de alumínio da vila do conde, em Belem.  

3 – bacias do nordeste – nesta bacia existem rios perenes, como o Parnaiba [ que 

banham o maranhão do piaui ], o Capibaribe e o Beberibe [ que banham a cidade de 

recife ]. E existem os rios temporários cujos leitos ficam quase secos ou mesmo 

desaparecem  na época das secas. Entre eles estão o apodi, no rio grande do norte, e o 

Jaguaribe, no ceara. 

4 – Paraguai – o principal rio e o Paraguai, que banha terras brasileiras, paraguaias e 

argentinas. E muito utilizado para navegação. 

5 – São Francisco – o rio são Francisco e o principal rio desta bacia. Ele nasce na serra 

canastra em minas gerais, atravessa o centro- norte mineiro, entra no sertão baiano e 

separa o estado da bahia de Pernambuco e alagoas de Sergipe. Suas hidrelétricas 

causaram muitos impactos ambientais. Ele e o maior rio genuinamente brasileiro e, 

como a maioria dos nossos rios,tem muitos problemas ambientais causados pela 

poluição. 

6 – leste – e formada pelos rios localizados nos estados de são Paulo, rio de janeiro, 

espirito santos,minas gerais e bahia. 

7 – parana – a bacia do parana banha as terras do parana, mato grosso do sul, minas 

gerais, santa catarina e são Paulo. E a bacia que tem a maior produção hidrelétrica do 

pais, onde se localiza a usina de itapu. 

8 – Uruguai – o principal rio e o Uruguai, que divide os estados de santa catarina e rio 

grande do sul. Ele faz a fronteira entre brasil e argentina. 
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9 – sudeste/sul – e formada pelos rios que correm em São Paulo, Santa Catarina E Rio 

Grande Do Sul, na região costeira perto do mar. 

As Bacias hidrográficas de Rondonia são: 

1) Bacia do Rio Guapore 

2) Bacia do Rio Mamore 

3) Bacia do  Rio Abuna 

4) Bacia do Rio Madeira 

5) Bacia do Rio Jamari 

6) Bacia do Rio Machado 

7) Bacia do Rio Roosevelt 

 

 

 

Os rios da Terra Indígena Parque do Aripuanã 

Os recursos hidricos de nossa terra que eu observei foram :  córrego do bagre,  rio das 

duvidas e também córrego do jabuti, esse rio fica mais próxima da aldeia por isso 

facilitou a observação. O córrego do jabuti tem a sua nascente dentro da reserva e corre 

toda parte descendo so na reserva da aldeia e esse rio é bem limpo e cuidado não tem 

problema até no momento ainda. Já o córrego do bagre esta mais perto da aldeia 

sowainte também tem sua nascente bem protegido não vai ter nenhum problema com 

esse rio porque esta dentro da terra indígena parque do aripuana. O rio das duvida pode 

sofrer com alguns momento de não mais existir esse rio, fiz essa observação porque a 

sua nascente está fora da terra indígena,  na área particular da fazenda e isso corre 

grande perigo com esse rio maravilhoso que tomamos banho pescamos e tiramos o 

nosso sustento para alimentar todo família sabane. 

Na terra indígena parque do Aripuanã tem dois rios que são importantíssimos para 

nosso povo: 

: o rio das Duvidas.  

: rio Tenente Marques. 
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: o rio das Duvidas esta aproximadamente a cinco quilômetros de Vilhena, a sua 

nascente esta fora da terra indígena, e dentro da área fazenda Independência que 

faz divisa com a terra indígena. 

: o rio tenente marques tem a sua nascente próximo de Vilhena, a sua cabeceira 

esta colada da fazenda TV color, e tem um picadão que pega da ponta desse rio e 

vai ate outro ponto do rio das Duvidas. 

O rio Festa Bandeira –  

 O rio festa bandeira nasce dentro da terra indígena  parque do Aripuanã, esse 

nome foi dado pelos bandeirantes quando eles chegaram aqui antes chamava de 

três buritis, a maior parte desse rio corre dentro da terra indígena e desagua no 

rio das Duvidas. O rio festa Bandeira não tem  nenhum problema ambiental 

porque fica dentro da terra indigena parque do Aripuanã. 

Três rio pequenos próximo da aldeia sowainte 

: o rio pequeno que deságua no rio das Duvida são: rio lambari, rio jabuti, rio do 

bagre, como cada um desse rio teve esse nome: 

: o rio do lambari teve esse nome porque nele tem muito lambari amarelo. 

: o rio do bagrao também ganhou esse nome porque tem muitas pedras no rio, onde 

o bagrao pode morar. E quando chega o tempo da seca a agua começa baixar e fica 

normal, e os jovens Sabane vão nesse rio para mariscar a procura de bagrao no 

buraco da pedra. 

: o rio jabuti ganhou esse nome porque quando os Sabane foram caçar encontraram 

esse rio, e pararam  para tomar agua com algum minuto depois viram um jabuti 

nadando e querendo atravessar o rio para outro lado por isso que deram esse nome 

Três lagoas próximas da aldeia – 

Nomes da lagoa, lagoa c, lagoa jacu, lagoa da onça. 

: próximo da aldeia sowainte há mais ou menos cinco quilômetros tem três 

lagoas importantes para povo sabane, o nome dessas lagoas: são lagoa do jacu, 

lagoa da onça, lagoa c. 
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: a lagoa do jacu - tamutamu   teve esse nome porque quando chegamos perto da 

lagoa tinha uma quantidade de jacu na beira da lagoa comendo Pedrinha. 

: o peixe que tem nessa lagoa do jacu é traíra, maruba, cara, lambari. 

: a lagoa de onça- wayolopy  também teve esse nome porque um dia fomos 

nessa lagoa pescar, fizemos acampamento para dormir e secar os peixe que 

pegamos, quando era três hora da manha uma onça atacou o cachorro no 

acampamento  dentro de casa onde estava dormindo uma família com criança. A 

onça pegou o cachorro bem perto onde a criança estava dormindo. 

: essa lagoa de onça tem seguinte peixe, maruba, traíra, caboja, cara. 

: também tem uma lagoa que seu formato e igual letra c, por isso ganhou o nome 

de lagoa c. 

: esse lagoa c também tem seguinte  peixe, cara , lambari, maruba, traíra , piau preto, 

tuvira, bososapa,pyula,sawalsa,kainã. 

: esses nomes citado dos peixes acima que tem nessas três lagoas. 

 

A origem da água para o povo Sabane  

Antigamente os velhos do povo Sabane contam que não exitia rio para beber a agua. A 

única solução que eles tiravam agua foi de um cipó. Este cipó só encontrava na mata 

para ter agua na casa os Sabane vai ate na mata a procura desse cipó. Este cipó tem um 

mestre que não pode ser cortado, então a única jeito de tirar agua é cortar um dos galhos 

desse cipó, depois da corte coloca a ponta que foi cortado dentro de um cabaça para que 

a agua fica derramando dentro desse cabaça ate encher, isso vei acontecendo por vários 

ano com o povo sabane. Mas um dia dentro da aldeia um dos menino da comunidade 

que ali morava estava muito doente e não iam consegui viver na aldeia, com o passa do 

tempo ele falou para seu colegas que estava brincando acho que não vou viver mais 

então onte quando fui dormi eu estava sonhando que algumas pessoa que já morou com 

nois e morreu ele disse para eu ir ate debaixo da quela serra e la é para fazer xixi, como 

não tem mais jeito pra eu viver vou fazer o que ele me pediu, e os outros menino 

começaram a achar graça dele e ele se sentido triste saiu andando rumo a serra uns dos 
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menino acompanhou devagar indo atrás dele para ver oque ele ia fazer e outros 

correram para casa de seu pai chegando na casa cansado de tanto corre falou 

rapidamente quero que você vem e veja oque vai acontecer com nós hoje, todos da 

aldeia vendo a preocupação do menino correram para casa e pegar arco e flecha  

ninguém sabia que estava acontecendo la onte os menino sempre brincava quando todos 

chegaram perto avistaram um pequeno rio descendo e ali todos pararam sem entender 

oque tinham acontecido. Um do menino que viu tudo voltou triste de cabeça baixo e 

chorando ao aproximar do pai abraçou e falou ele não vai voltar nunca mais porque 

virou essa agua para sempre, e por isso que o povo Sabane cuida para não prejudicar a 

saúde daquele menino e levar a morte para sempre que nos hoje chamamos de agua.  

 

Importância dos rio para os sabanes   

Os rio  para o povo Sabane significa saúde, porque do rio podemos tirar nossos sustento 

para cada família, sem o rio não vivemos, tudo na vida das pessoas precisa de agua e 

sem o rio somos nada na vida. Por isso o rio tem vários sentido para o povo sabane, do 

rio tiramos peixe para alimentar e da agua para vários coisas da casa no nosso dia a dia. 

Situação ambiental dos igarapés 

A situação ambiental dos igarapé na terra indígena parque do aripuana ate no momento 

ainda estão bem conservado, todos igarapé esta protegido porque esta dentro da reserva 

indígena, a agua dos igarapé são limpo e puro que podem ser utilizado adequadamente a 

qualquer hora. As nascentes do igarapé todas nascem debaixo da serra, e sim dentro da 

reserva parque do aripuana por isso não tem problema algum  com a agua do igarapé na 

reserva parque indígena do aripuana. 

Como está situação dos rios na terra indígena Parque do Aripuanã 

: todos os rios que tem na terra indígena parque do Aripuanã 

: o rio das duvidas nasce fora da terra  indígena Parque do Aripuanã, a sua cabeceira fica 

mil metros fora da terra indígena  e dentro da fazenda Independencia.ate agora ainda 

não tivemos problema com a agua desse rio . 
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: rio tenente marques, tem sua nascente que faz divisa com terra indígena e fazenda TV 

color, o picadão fica bem  na cabeceira do rio onde e a nascente do rio e corre para outra 

marca que fica próximo da nascente do rio das duvidas, o rio tenente marques  corre 

para outro lado fazendo divisa da reserva com a fazenda, não temos ate agora nenhum 

problema com poluição nesse rio.  

  

Na fazenda independência tem grande plantio de soja e milho,que fica a cabeceira do rio 

das duvidas. Tudo que joga nessa terra como veneno quando chove a agua escorre para 

rumo dessa cabeceira, mas ate no momento ainda não tivemos problema com os peixe 

animais que pertence esse rio. 

 

Capitulo 2. Os peixes dos rios da Terra Indígena Parque 

Aripuanã e outros animais da mata  

Como os peixes são distribuídos nos rios da terra indígena Parque do Aripuanã:  

: O rio das duvidas nasce próximo de Vilhena com aproximadamente três metros de 

largura e passa cortando vários fazendas, dentro desse rio pode ter seguintes peixes: 

piau preta, pacu, traira, mandi, lambari e alguns Matrinchã. Com a dificuldade do rio 

principal não dar condições dos peixes subir para cima. Esse rio tem dois problemas, 

primeiro a dez quilômetros da aldeia Sowainte tem uma enorme cachoeira que pode 

chegar a quinze metros de altura. Essa cachoeira impede que os peixes subam por isso 

da cachoeira para cima os peixes são fracos,os peixe sao: pintado, pirarucu, jau esses 

nome citado não tem só da cachoeira para baixo. Outro problema também que tem nesse 

rio é a área denominada de "espalhado" que ate agora não conseguimos atravessar para 

outro lado do rio, Os velhos contam que antigamente eles gastavam no máximo cinco 

ou seis dias para atravessar andando a pé cortando por fora e hoje estamos tentando 

atravessar para outro lado e não conseguimos ate agora. Porque essa área tem vários 

afluentes de rios e lagoas.  

: o rio Tenente Marques e um dos rios que também e a fonte principal da terra indígena 

parque do Aripuanã, o rio tenente Marques tem alguns espécie de peixe como: piau 

preto, pacu, mandi e também muito sucuri na beira desse rio. A sua nascente e bem 
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pequeno depois de alguma distancia ele começa crescer porque os córregos pequenos 

desaguam nesse rio, o rio tenente Marques desce fazendo divisa com terra indígena e 

não indígena.  

Na tabela 1. temos a relação dos principais peixes que existem nos rios de nossa terra.  

 

 

 

Lambari - desenho Edson SAbane  

 

Tabela 1.  Recursos hídricos e a ictiofauna – peixes  

1º Nome na 

língua sabane 

Nome na língua 

português 

Habitat 

onde vive 

Comestível Disponibilidade 

2º Piula Traíra Rio e lagoa Sim Pouco 

3º Ranaira Pacu Rio Sim Pouco 

4º  Piranha Rio Sim Pouco 

5º  Bagre Rio Sim Pouco 
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6º Sawalsa Piau preto Rio Sim Pouco 

7º wadaukaly Piau branco Rio Sim Pouco 

8º  Jejum Lagoa Sim Pouco 

9º Bosymi Lambari médio Rio Sim Pouco 

10º Bosasapa Lambari de 

cerca 

Rio médio Sim Pouco 

11º  Lenço marado Rio médio Sim Pouco 

12º  Boa noite Rio Sim Pouco 

13º  Mandobe Rio Sim Pouco 

14º  Matrinchã Rio Sim Pouco 

15º  Sabão liso Rio Sim Pouco 

16º  Cara Rio e lagoa Sim Pouco 

17º  Corimba Rio Sim Pouco 

18º  Peixe cachorro Rio Sim Pouco 

19º  Piau flamengo Rio Sim Pouco 

20º Kaina Tuvira Rio Sim Pouco 

 

 

Piau - desenho Edson SAbane  
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Jabuti - desenho Edson SAbane  

 

 

 

Lambari - desenho Edson Sabane  
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foto 4 - pescaria na Lagoa  

 

 

foto 5 - pescaria na aldeia Sowainte - peixes : Traira, MArubá  

foto- Edson Sabane 2016   
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foto Edson SAbane - 2016  

foto 6 - Peixes - Traira, Maruba da Lagoa do  JAcu  
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foto 7 -   trairão da lagoa U  

 



26 
 

 

foto 8 - pescaria da lagoa C ,  peixes no jirau  

 

Alguns animais que vive na parte sul da terra indígena parque do Aripuanã. 

Animais que vivem na mata alta 

Os animais que vive nesta área são: Porcão, anta, catete, onça, paca, cutia, veado 

tamanduá, tatu quinze quilo, esses animais concentram nessa área porque pode ter 

facilidade de encontra os alimentos. Na tabela n. 2 temos uma lista dos animais 

mamíferos, com nomes bilingue e tambem informações sobre habitat e disponibilidade 

e se sao comestíveis. Na tabela n. 3 sao relacionados os nomes dos insetos mais 

encontrados e na tabela n. 4  algumas das Aves que existem no territorio.  

 

Tabela 2. Levantamento dos mamíferos  

 

1º 

Nome na língua 

indígena 

sabane 

Nome na 

língua 

português  

Habitat 

onde vive 

comestível Disponibilidade 

2º Rolumy Anta Mato e rio Sim Pouco 

3º Dowoda Porcão do 

mato 

Mato Sim Pouco 
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4º Rawaire Veado Mato e 

cerrado 

Sim Pouco 

5º Kiayrili Caititu Mato e 

capoeira 

Sim Muito 

6º Ruma Capivara Beira do 

rio 

Sim Pouco 

7º Kapuny Paca Beira do 

rio e mato 

Sim Pouco 

8º Koli Cutia Mato 

capoeira 

Sim Pouco 

9º Wayolopi Onça Mato e 

cerrado 

Não Pouco 

10º Molola Tatu canastro Mato e 

cerrado 

Não Pouco 

11º  Tatu galinha Mato e 

cerrado 

Sim Pouco 

12º Kapairi Tatu quinze 

quilo 

Mato e 

cerrado 

Sim Pouco 

13º Yalai Tatu peba Mato e 

capoeira 

Não Pouco 

14º  Tatu bola Mato Sim Pouco 

15º Mikirapy Macaco 

barrigudo 

Mato Sim  

16º Mikirapyta Macaco guata Mato Sim Pouco 

17º  Macaco coxiu Mato e 

cerrado 

Sim Pouco 

18]  Macaco rabo 

de boi 

Mato e 

cerrado 

Sim Pouco 

19º  Macaco sagui Mato e 

cerrado 

Sim Pouco 

20º Wolonunu Macaco prego Mato e 

cerrado 

Sim Pouco 
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21º Kodo Macaco zogue 

zogue 

Mato e 

cerrado 

Sim Pouco 

22º Ranyna Morcego Caverna e 

oco de pau 

Um sim e 

outro não 

Pouco 

23]  Tamanduá 

bandeira 

Mato Não Pouco 

24º  Tamanduá 

mirim 

Mato e 

cerrado 

Não Pouco 

      

      

 

 

 

Tabela 3.levantamento dos nomes de insetos 

1º Nome na 

língua 

sabane 

Nome na 

língua 

portugues 

Habitat onde 

vive 

comestivel Disponibilidade 

2º  Mutuca Mato Não Muito 

3º  Borboleta Beira do rio Não Pouco 

4º  Mosca Sujeira Não Pouco 

5º  Barbeiro Mato Não Pouco 

6º  Gafanhoto Mato e campo Não Pouco 

7º  mariposa Mato Não Pouco 

8º  Abelha Mato Não Muito 

9º  Pulga Terra Não Pouco 

10º  Louva deus Mato Não Pouco 

11º  Tanajura Formigueiro Sim Raro 

12º  Barata Folha seca do 

mato 

Não Pouco 

13º  Tucandira Terra Não Pouco 
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14º  Vaga lume No ar e folha 

seca 

Não Pouco 

15º  Libélula No ar arvore Não Pouco 

16º  Gongo Tronco de 

palmeira 

derrubado 

Sim Pouco 

17º  Sauva Terra Não Pouco 

18º  Lesma Chão Não Pouco 

19º  Cigarra Arvore nao Pouco 

 

  

 

 

Tabela 4. Levantamento Nomes Das Aves 

1º Nome na língua 

indígena sabane 

Nome na 

língua 

português  

Habitat 

onde vive 

comestível Disponibilidade 

2º  Mutum Mato Sim Pouco 

3º tamutamu Jacu  Mato e 

cerrado 

Sim Pouco 

4º Totakali Pomba Mato 

cerrado 

Sim Pouco 

5º Boloke Papagaio Mato Sim Pouco 

6º Palawa Arara vermelha Mato  Pouco 

7º Kyra Arara amarela Mato e beira 

do rio 

Sim Pouco 

8º  Macuco Mato Sim Pouco 

9º  Jacupemba Mato Sim Pouco 

10º  Japolao Mato Sim Pouco 

11º  Maritaca Mato Sim Pouco 
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12º  Juriti Mato Sim Pouco 

13º waulo Uru Mato Sim Pouco 

14º Pyapya Jacamim Mato Sim Pouco 

15º koky Gavião real Mato Não Pouco 

16º tuwituwy Tesoureiro Mato Não Pouco 

17º  Urutau Mato e 

campo 

Sim Pouco 

18º  Bacurau Campo e 

mato 

Sim Pouco 

19º  Rolinha Capoeira Sim Pouco 

20º  Periquito Campo Não Pouco 

21º  Tucano grande Mato Sim Pouco 

22º  Tucano médio Mato Sim Pouco 

23º  Seriema Campo Sim Pouco 

24º  Perdiz Campo Sim Pouco 

25º  Jacutinga mato Sim Pouco 

26º  Saracura Na lagoa e 

rio 

Não Pouco 

27º  Marreco Rio e lagoa Sim ´pouco 

28º  Biguá Rio Não Pouco 

29º  Batuíra Rio e lagoa Não Pouco 

30º rolopa Urubu branco Mato e 

campo 

Não Pouco 

31º rolopa Urubu preto Mato e 

campo 

Não Pouco 

32º Takataka Gralho do mato Mato Não Pouco 

33º Tananá Gralho do 

campo 

Campo Não Pouco 

34º  Alma de gato Mato e 

capoeira 

nao Pouco 

35º  Anu preto Mato e 

capoeira 

nao Pouco 
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36º  Anu branco Capoeira nao Pouco 

37º  Beija flor Mato e beira 

do rio 

nao Pouco 

38º  Martim 

pescador 

Beira do rio nao Pouco 

39º  Tologre Mato nao Pouco 

40º  Pedreiro Campo e 

capoeira 

Sim Pouco 

41º  Andorinha Beira do rio nao Pouco 

42  Bem te vi  Mato e 

capoeira 

Sim Pouco 

43  Sabia Mato e beira 

do rio 

Sim Pouco 

44  Tico tico capoeira Sim Pouco 

45  Ararinha Beira da 

lagoa e 

mato 

Sim Pouco 

 

 

 

Como vivem os animais da terra indígena parque do aripuana 

Porcao  

Os porcao vive em banda, esse grupo de animais não tem seu parado eles vao muito 

longe a procura de alimento quando encontram param um pouco para alimentar, os 

alimentos preferido do porcao são coco, buriti, patua, inaja, mao de gato, mao de 

cachorro, mamão do mato esse são o percusso dos porcao do mato. 

catete 

os catete vive no mato e capoeira, os catete também não tem seu paradeira eles anda por 

todo lado procurando alimento quando encontra comem a vontade, eles gostam de mao 
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de cachorro, mao de gato, seringueira, patua, açaí,  também quando chega na roça 

comem mandioca , batata, abobora, cara , taioba. 

 

veado 

já o veado vive em casal , tem duas tipos de veado  um que vive no campo e outro vive 

no mato, no campo vive veado calheira esse animais comem frutas de campo que são 

cajuzinha , mangaba, lobeira e jabuticaba. 

O veado do mato  vive em duas, ele anda no mato  capoeira e serrado, alimento que 

veado gostam  são caju, pama ,jambo, merindiba, os veado  estão em extinsao no brasil 

porque tem vários caçadores matando . 

capivara 

a capivara vive na beira do rio e lagoas, alguns alimento que o capivara comem  são  

cana e capim a sua  cor e cinza e peza no máximo 40 quilo o povo Sabane não gosta 

muito da carne de capivara, o que e bom são o gprdura que serve para fazer remédio.   

paca 

a paca vive no mato e capoeira, alimentos que paca gostam  são coco, inaja, baginha, 

merindiba, jambo, tuari., também  sua morada  e na beira do rio esse animal são bastante 

caçada pelos caçadores  que caçam a paca . 

anta 

a anta e um animal mais grande da mata ,também vive em casal esse animal anda na 

mata e beira do rio, a anta alimento de folha de açaí e folha novo, também come 

buriti,figo do mato mirindiba, jambo, mamão do mato , imbirera e caju, também a anta 

são caçada pelos caçadores  que matam  mas não consome tudo e isso esta causando 

grande problema  de não existir mais a anta. 

 

onça 
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a onça são os dono da mata , no brasil  a onça pode entrar em extinsao e não  mais ter 

esse tipo de animais , a sua alimento são de car ne ele comem  outros animais  que serve 

de seu alimento a onça vive na mata beira da lagoa  e campos  onde pode encontrar  os 

alimentos para sua sobrevivência. 

 

Animais amansados  

Animais que os povo Sabane pega para amansar: 

Os animais que pegamos para amansar são anta, veado, cutia, paca, quati, tatu, 

porco,catete, macaco barrigudo, macaco guata, macaco cuxiu, jabuti, arara, papagaio, 

pomba, maritaca, jacu,periquito, e outros que também pegamos para criar na casa. 

 

Anta- para criar uma anta precisa pegar quando ele ainda é pequena, porque tem mais 

facilidade de ensinar a conviver com o nosso jeito da casa. Conforme ele vai crescendo 

esse animal vai tendo o nosso conhecimento e ate os alimento que usamos no dia a dia 

da casa, depois que cresce sai sozinho para procura de alimento no mato pode ate de não 

mais voltar para casa e sim ficar no mato mesmo. 

Veado- esse animal são mais difícil de encontrar o seu filhote pode acontecer da sorte 

para pegar o filhote de veado, quando pega um filhote de veado esse animal precisa 

ficar num lugar que nimguem pode ter aceso ele tem que ficar sozinha porque não ter 

contato com muito movimento, so depois de grande ele pode ser solto e andar na casa. 

Cutia- para pegar um filhote de cutia temos que marcar o mês que a mae da cutia vai ter 

seu filhote, é muito difícil encontrar pequeno cutia porque quando ainda é pequeno ele 

fica no burraco na terra ou na madeira seca caída, isso tem que prestar muito atenção 

para poder achar onde é a casa de cutia. Mas esse animal são muito bonito quando é 

pequeno. 

 

Abelhas nativas na Terra Indígena Parque Do Aripuana 
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Tabela 5. Abelhas nativas  

Nome na língua 

sabane 

Nome na língua 

portugues 

Disponíveis Onde tem a colmeia  

 jatai Sim Madeira seca 

 Bora tesoura Sim Madeira seca e verde 

 mambucao Sim Cupim 

 Abelha do porco Sim Madeira verde 

 manturi Sim Madeira verde 

 Mandaguari preto Sim Madeira verde 

 Mandaguari amarela Sim Madeira verde 

 abelha do chao Sim Chão 

 bichui Sim Madeira seca e verde 

 

 

Como cada um dessas abelhas podem morar e viver 

Jatai mora na madeira seca que são derrubada e caída. Essas abelhas não 

tem ferrão, o seu mel é importantissímo para fazer xarope quando a criança 

esta com tosse. Por isso nimguem pode destruir e acabar com jatai o que 

podemos fazer é preservar porque essas abelhas já estãoa quase em 

extinção com isso temos que cuidar e preservar. 

 

Bora tesoura tem seu tamanho pouco médio, a sua cor é amarelo o povo 

Sabane não ultiliza esse mel porque é azedo e pode vomitar se comer o mel 

de bora tesoura. Quando mexer com a casa deles eles grudam na cabeça e 

vai cortando cabelo por isso nos não mexemos com bora tesoura. 
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Mambucão pode variar a sua casa, algumas vezes moram no cupim e 

também na madeira seca. Essa  abelha não são bravas, o povo Sabane tira o 

mel do mambucão para chupar e também para fazer chicha. Todos podem 

utilizar esse mel. 

Abelha do porco mora na madeira seca, também o povo Sabane tiram o 

mel dessa abelha para chupar. Essa abelha não faz muito mel a sua 

quantidade são bem menor a produção de mel. 

Manduri faz a sua casa na madeira verde e também seca, e pode variar  a 

sua moradia tem deles que mora bem no meio da arvore e também no pé da 

arvore. O  mel de manduri é grosso e doce só os adultos podem comer esse 

mel. Quando a mãe de uma criança comer o mel tem que levar a cera do 

mel para guardar porque a criança fica com nariz entupido. Então ela pega 

e queima a cera e depois passa no nariz  que fica boa novamente a 

respiração da criança.  

Mandaguari  preto  tem a sua moradia na árvore verde, essa abelha não 

produz muito mel. O  povo Sabane fala que são abelhas preguiçosas por 

isso que fazem  pouco mel. Mas o mel é delicioso,  bem gostoso mesmo.   

Mandaguari amarela mora na arvore verde e seca, esse abelha são bravas 

quando mexe com a sua casa. O bom é porque não tem ferão. Tem tempo 

que produz muito o mel e enche a panela por isso nós na aldeia não 

derrubamos muito as arvores  porque essa abelha precisa das flores das 

arvores para produzir o mel. Todos da aldeia podem usar o mel de 

Mandaguari e também  serve para fazer chicha. 

Abelha do chão a sua moradia saõ feitas  no chão, para achar essa abelha 

precisa estar bem atento porque são muito pequeno e se não ficar de olho 

aberto ninguém acham essa abelha, para tirar o mel precisa cavar dois ou 
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três  metro para achar o mel e tem que cavar com muito cuidado porque 

pode perder o rumo da entrada das abelhas. 

Bijuí faz a sua casa na árvore verde, o bijuí não tem preguiça por isso essa 

abelha produz muito mel. A  cor do mel é amarela e doce eles vão  muito 

longe na procura das flores das árvores. No tempo que as arvores tem 

muitas  flores o povo Sabane fala que é o tempo do favo de mel ficar gordo.  

 

Capitulo 3 – Conhecimentos geográficos e da vegetação do 

povo Sabane  

Relevo e vegetação na Terra Indígena Parque Do Aripuana  

Dentro da terra indígena parque do aripuana tem vários tipos de relevo e vegetação, no 

lugares mais alto tem arvore grande e pequeno. Muitos dos lugares podemos ver campo 

com vários arvores diferente nesse local, alguns dela são samaneira pequena, mangaba, 

pequi do campo, jabuticaba,marmelada pequena,cajuzinha, também tem arvores que não 

cresce reta desde pequeno já cresce torto. Agora e a parte das arvores que conscentram 

no lugares úmido que tem agua, buriti, e o patua com açaí pode ter tanto na beira do rio  

e também na seca, e o inaja não produz na terra úmido somente na terra seca e o 

Ouricuri so nasce na terra vermelha onde pode facilitar seu crescimento. 

 

Área do cerrado 

: A área do cerrado esta nos lugares mais alto desta terra, onde a temperatura é mais 

seca aproximadamente longe dos rios e lagoas. 

Área da floresta 

: A maior  parte da floresta desta área concentra próxima do rio e lagoas, onde tem a 

maior concentração da agua. 
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As Matas Ciliares 

O brasil é um dos países mais ricos em recursos hidricos, mas a 

água tem sido usada pela população sem  preocupação com a 

sua conservação. Em regiões do brasil, os rios estão sendo 

afetados pelo desmatamento das matas ciliares.Essas matas 

ficam na beira dos rios, acompanhando todo o seu curso.Elas 

são muito importantes para a vida e a preservação das margens 

dos rios e para a alimentação dos peixes que comem as frutas 

dessas árvores.A destruição das matas ciliares provoca o 

assoreamento, que é o deslizamento da terra das margens para o 

leito dos rios. O leito dos rios fica mais raso, provocando 

desequilíbrio ecológico: o rio vai secando, os peixes e animais 

estão  morrendo, vai acontecer um grande problema com nosso 

próprio corpo sem a agua que estamos destruindo e nimguem 

percebe. autor 
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A vegetação 

Tabela da vegetação da mata ciliar -  

  Vegetação  

Nome Sabane  

Nome português  

1  buriti 

2  patua 

  açai 
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  inaja 

  coco 

  jatoba 

  pama 

  embirera 

  Mao de cachorro 

  Mao de gato 

  Ingá do mato 

 

  Bananeira do mato 

  pitomba 

  jaracatia 

  Maracujá do mato 

  laranjinha 

  Creolina amarela 

 

 Frutas comestíveis pelo povo sabane 

Na terra indígena parque do aripuana, tem vários tipos de frutas que são comestíveis 

pelo povo sabane, o que são mais utilizado na aldeia no nosso dia a dia pelo povo são, 

buriti, patuá, açaí, inaja, coco, jatobá, páma, embirera, maó de cachorro, maó de gato, 

ingá do mato, bananeira do mato, pitomba, jaracatiá, maracujá do 

mato,laranjinha,creolina amarela. 

 

Buriti- o buriti tem seu jeito de ser utilizado pelo povo sabane, o povo Sabane ultiliza 

buriti para fazer chicha na casa e também no mato, esse fruta so nasce perto do rio onde 

pode ter a agua e a terra ser úmido, na festa da menina moça o povo Sabane busca um 

quantidade pouco maior porque na festa ultiliza muito chicha ate o dia amanhecer. 

Também os  animais gostam de comer buriti como porcao do mato e anta paca, alguns 

aves que pode encontrar no pe de buriti sentado são as araras, esse aves é que mais gosta 

de buriti e ate faz o seu ninho no pe de buriti seca. 
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Patúa- o povo Sabane que mora na aldeia sowainte gosta de tomar chicha de patua 

com farinha, quando algumas das pessoas vai no mato buscar patua ele não ultiliza 

sozinha essa fruta, então  tenque dividir com outras casa porque isso já vei desde muitos 

anos e ate hoje é assim por isso é dividido igualmente para todos da aldeia. 

Açaí- essa fruta tem o suco muito delicioso todos adoro tomar suco de açaí, mas tem 

o tempo para esperar o açaí amadurecer para pegar a fruta e fazer grande suco. 

Inaja- já o inaja muita das pessoas não gosta de tomar chicha de inaja, porque essa 

chicha é muito lembosso para tomar, por isso a ultizizaçao são mais para fazer 

artesanato como colar brinco e outro tipos de artesanato que usamos. 

Coco- o coco são utilizado para fazer colar e pulseira, nimguem come a  carne de coco 

todos as mulheres usa coco para fazer colar para uso e também para festa tradicional da 

menina moça. 

Jatobá- os mais velho da aldeia ainda toma chicha de jatobá, agora os jovem não 

tomam chicha de jatobá oque mais usa são a semente para fazer colar para uso e vender 

também. 

Pãma- a fruta de pama é muito gostoso, a cor da fruta é vermelho tem época que essa 

fruta amadurece so o mês de outubro que tem a fruta madura. Não so os sabane que 

comem a fruta de pama , também ao animais e as aves gostam de fruta de pama. 

 

 

 

 

Conhecimentos sobre os venenos  

De acordo com Levi- Strauss,  sobre os conhecimentos sobre venenos usados pelos 

nambiquara, vemos que fabricam tais venenos para suas flechas ;  

“Os nambiquara tem conhecimento toxicólogicos. Fabricam 

curare para suas flechas a partir de uma infusão da película 
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vermelha que reveste a raiz de certos strichnos, os quais deixam 

evaporar ao fogo ate que a mistura adquira uma consistência 

pastosa ; e empregam outros venenos vegetais que cada um 

transporta consigo na forma de pós guardados em tubos de 

penas ou de bambu, enrolados em fios de algodão ou de casca de 

arvore. Esses venenos servem para as vinganças comerciais ou 

amorosas; (...) Além desse venenos de caráter cientifico, que os 

indígenas preparam abertamente sem nenhuma dessas 

precauções e complicações magicas que, mais ao norte, 

acompanham a fabricação do curare, os nambiquara tem outro 

cuja natureza é misteriosa. Em tubos idênticos aos que contem 

os venenos verdadeiros, colhem partículas de resina expelidas 

por uma arvore do gênero bombax, de tronco avolumado em sua 

parte media; acreditam que, projetando num adversário, 

provocarão uma condição física parecida com a da arvore; a 

vitima inchara e morrera. Trata se de venenos verdadeiros ou de 

substancias magicas, os nambiquara os designam todos com o 

mesmo termo; nande. Portanto, essa palavra vai além do 

significado restrito que damos ao de veneno. Tem como 

conotação ações ameaçadoras de qualquer espécie, assim como 

os produtos ou objetos capazes de servir a tais ações(LEVI 

STRAUSS p. 274 275). 

 

 

 

Considerações finais  

Este trabalho é importante para deixar bem claro para o povo sabané que esta na terra 

indígena Parque Do Aripuana e a sociedade que esta envolvida mais próximo no recurso 

existente desta área e ser bem mantida a conservação para o futuro novas gerações dessa 

terra que possam conhecer os tipos de vegetações que são do uso do povo sabané. E 

assim o povo sabané possa estar consciente sobre o uso dos recurso que ainda restam a 

manter bem presevada na terra indígena parque do aripuana. É importante para o nosso 

futuro gerações que vao precisar do recurso conservada para muitos tempos na nossa 

terra indígena parque do aripuana, na localidade aldeia sowainte. 
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