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Este trabalho apresenta  ”Conhecimentos tradicionais em língua ticuna” (Cua’gü i 
maiyucümaacü i tikunagawa). A etnia indígena ticuna é uma das maiores do Brasil. 
Com o objetivo de divulgar seu conhecimento tradicional foi realizada uma pesquisa 
de campo na comunidade de Filadelfia, município de Benjamin Constant.AM. Os 
resultados foram apresentados no Instituto de Natureza e Cultura sob forma de 
seminário na disciplina de botânica por acadêmicos ticunas em sua própria 
linguagem. Para facilitar o entendimento houve a participação de um tradutor. Os 
ticunas ainda recorrem a natureza para cura de doenças através da fabricação de 
remédios caseiro. As partes das plantas citadas foram: as folhas (Naĩatü), raízes 
(Natchuma)  e flores ( Putüragü). Em entrevista com idosos da comunidade constatou-
se que as folhas de jambu (Yabuatu) são utilizadas na forma de chá e serve para dor 
de fígado, intestino e estômago. O xarope serve para bronquite. O chá de Capim santo 
(Naiyuueru) serve para dor nos rins, estòmago e calmante. Mastruz (Maturutcha) o 
chá é usado para gripe, resfriado e tuberculose. O sumo da folha serve para combate 
de verminose e a folha amassada serve para quebradura de ossos. Mucuracá 
(Ngowaatu) uso de banho para resfriados e tosse, febre e dor de cabeça. Pião Rocho 
(Piauatu) faz-se um emplasto com as folhas e coloca em local de dor muscular. 
Mamão (Popayaatu) o chá das folhas serva para gastrite; Macaxeira (Tü’e a tü) 
fabricação de bebida diurética tradicional conhecida como pajuaru. Cubiu (Bereatu) 
utilizada para queimadura sumo das folhas no local queimado. A goma da raiz de 
macaxeira é usada contra amebíase. O cará do mato (u-í)  é usado para tumores na 
forma de emplasto. A raiz da erva de passarinho (Tchaure) serve para problemas 
menstruais. A raíz do açaí (Waira Tchumâ) mastigada serve para tosse. Raíz do 
Açafrão (Depau) líquido extraído da raiz ralada diluida em água serve para banho em 
doentes de catapora. Para doenças da pele como pano branco é utilizada a flor do 
mata-pasto – (Matu pata); a flor da erva de passarinho (Tchaure) serve para fraturas 
de ossos. A flor da abóbora (Yurumã) macerada é um poderoso cicatrizante; O nécta 
da flor do maracujá ( Bo’ratchacu )  recolhido nas primeiras horas da manhã  serve 
como colírio. Constatou-se que o estudo etnobotânico é insipiente na região do Alto 
Solimões necessitando de maiores pesquisas para concretização e resgate do saber 
tradicional da etnia ticuna no município de Benjamin Constant,AM.   
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