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(i) Apresentação 

Este documento é baseado em dois documentos anteriores produzidos para o projeto de 
piscicultura ISA I FOIRN, a saber, Piscicultura no Alto Rio Tiquié (ISA/ PRN/ piscicultura/ 
02), datado em maio de 1998, e Diretrizes para o Projeto de Piscicultura no Alto Rio 
Tiquié (ISA I Rio Negro I piscicultura I 08), que surgiu em dezembro do mesmo ano. 

O que mudou pricipalmente foi a área de atuação do projeto, que agora se estende para 
praticamente toda a Terra Indígena (T.I.) Alto Rio Negro. Esta T.I foi homologada pelo 
governo federal em abril de 1998, sendo que a sua consolidação proporcionou a 
oportunidade de se realizar um trabalho mais estrutural, voltada a garantir a segurança 
alimentar dos povos indígenas da região. 

Os contornos defintivos do projeto foram· traçados em outubro de 1998, quando se 
resolveu expandir o projeto no alto rio Tiquié para duas outras áreas críticas onde 
também foi constatado uma escassez dos recursos pesqueiros locais, com base nas 
entrevistas feitas na região durante os trabalhos de demarcação em 1997. Estas áreas 
compreendem as adjacências de lauaretê (situado na confluência dos rios Papuri e 
Vaupés) e de Tunuí Cachoeira, no rio lçana. 

O presente documento, assim como as entrevistas realizadas durante a demarcação e o 
Diagnóstico Pesqueiro feito para o alto rio Tiquié em 1998 (ISA I PRN I piscicultura I 04), 
formam os principais termos de referência para o projeto de piscicultura. As atividades 
aqui propostas serão reavaliadas respectivamente por ocasião dos estudos de 
implementação do projeto em lauareté e em Tunuí cachoeira. Isto permitirá um ajuste 
posterior das presentes diretrizes, aproveitando-se a experiência adquirida neste interim 
na área piloto, tanto no campo da pesquisa aplicada como em termos de capacitação e 
treinamento. 

Ramon Gerrits, 
maio de 1999 
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1. Introdução 

Tradicionalmente, a pesca é essencial para a alimentação das populações indígenas que 
habitam as margens do rios na Terra Indígena Alto Rio Negro (veja o mapa na figura 1), 
representando a sua principal fonte de proteínas 1• No entanto, durante a ultima década 
os habitantes da região tem constatado uma crescente escassez dos recursos 
pesqueiros (veja ISA/ PRN I piscicultura / 04), ameaçando a sua segurança alimentar. 

Além de testemunhos orais, os locais de ocorrência da escassez também foram 
identificados através das mais de 200 entrevistas realizadas em 1997 como parte do 
projeto ISA I FOIRN "Consolidação da Demarcação Física das Terras Indígenas do Alto 
Rio Negro, Médio Rio Negro I e li, Rio Téa e Rio Apapóris". Nisto, constatou-se que o 
problema se concentra principalmente no 1) alto rio Tiquié, 2) nas adjacências da 
localidade de lauareté (rio Uaupés) e 3) no médio rio lçana - as chamadas áreas críticas. 

A piscicultura tem sido citada por organizações indígenas locais como uma das soluções 
para enfrentar a atual escassez. Neste sentido, houveram vários esforços pontilhados no 
intúito de introduzir esta prática na região (ver Brasil 1995; Mendonça & Senhorini, 1997; 
Cabalzar, 1997-a e 1997-b). O presente documento propõe uma continuação destes 
esforços, numa abordagem mais integrada (veja os objetivos do projeto, logo abaixo). 

A estratégia do projeto consiste em criar centros de disseminação em cada uma das três 
áreas críticas, como ponto de partida para incentivar a piscicultura familiar na região. 
Além disto, estes centros também servirão como base avançada para se estudar a 
ictiologia nestas áreas, o que posteriormente poderá permitir a formulação de um plano 
de manejo dos recursos pesqueiros locais. Uma vez implementados, os centros de 
disseminação também poderão funcionar em prol do fortalecimento institucional das 
organizações indígenas filiadas à FOIRN. 

A intenção é transferir a administração dos centros de disseminação para as 
organizações indígenas locais após um ano de treinamento e capacitação. O projeto tem 
uma duração prevista de três anos, com a entrega de uma estação por ano. A primeira 
estação, em Caruru Cachoeira, alto rio Tiquié, foi entregue no início de 1999, graças a 
um financiamento da Embaixada do Reino dos Países Baixos (DGIS I BZ). 

1 Veja também no anexo I um artigo em inglês da antropóloga Janet Chernela (1994), sobre a 
importância da pesca entre os povos TUKANO. 
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2. Objetivos 

À curto prazo : 

Implementar Estações de Piscicultura nas três áreas críticas da T.I. Alto Rio Negro 

Isto será feito na tentativa de: 

• Determinar o desempenho de diversas espécies de peixes sob as condições locais, 
envolvendo diferentes regimes alimentares, densidades, policulturas, consórcios e 
tipos de viveiros ; 

• Desenvolver um sistema de produção apropriado para a pequena escala, fazendo uso 
de tecnologia artesanal e aproveitando ao máximo a matéria-prima disponível no local 

• Eliminar a importação de alevinos, assim como qualquer outro insumo essencial para 
a cadeia de produção ; 

• Capacitar agentes locais à nível técnico secundário, na tentativa de reduzir a 
dependência de apoio externo e estimular a população local a levar o projeto adiante 
por iniciativa própria ; 

• Disseminar os resultados das experiencias com mais facilidade entre as comunidades 
locais, aproveitando o caráter demonstrativo das instalações, inclusive com a 
possibilidade de se organizar pequenos cursos no local ; 

• servir como base avançada para o estudo da ictiologia local 

À longo prazo : Introduzir a piscicultura familiar na região de uma forma permanente 

Isto será feito na tentativa de : 

• Oferecer uma fonte alternativa de proteínas em complemento aos recursos naturais, 
contribuindo assim para melhorar a dieta local. 

• Aliviar a pressão pesqueira no rio, a fim de que este se restabeleça. 

• Estabilizar a oferta de proteínas alimentares entre a população, servindo como 
estoque para os meses mais difíceis do ano ( maio-junho) ou ainda como um anteparo 
contra os anos extremos. 

• Demonstrar o potencial de produção protéico da piscicultura de pequena escala na 
Amazônia em comparação às formas de produção vigentes, principalmente a criação 
extensiva de gado bovino. 

• Intensificar o sistema agrícola local, promovendo a sedentarisação da população 

• Melhorar a qualidade de vida na Terra Indígena Alto Rio Negro 
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3. Delimitações 

r 

Para garantir que a piscicultura familiar seja introduzida de uma forma permanente na 
T.I. Alto Rio Negro, todas as práticas relacionadas com esta atividade deverão ser 
implementados dentro da política de etnodesenvolvimento adotada pelo ISA, 
respeitando-se o nível econômico, tecnológico e cultural da região. Em termos técnicos, 
isto se traduziria no seguinte conjunto de delimitações, que se sobrepõem e fluem uma 
da outra: r 

(• 
1) Modelo econômico. O sistema de criação deverá funcionar dentro das regras da 

economia de subsistência, com a possibilidade da venda de excedentes .. 

r: 

2) Tecnologia apropriada. A tecnologia utilizada terá que ser adaptada para funcionar de 
forma duradoura dentro das condições vigentes relacionadas à economia, 
infraestrutura, relevo, fatores culturais, etc., utilizando-se ao máximo o nível de 
conhecimento local e a matéria prima existentes na região. É de suma importância 
que os índios possam entender e reproduzir esta tecnologia. 

r> 

3) Espécies nativas. A utilização de espécies de peixe locais é desejado para preservar 
o relacionamento cultural que os indíos tem com as espécies nativas, já que não 
pretendemos mudar a dieta tradicional, mas apenas aumentar o consumo de 
proteínas, evitando também. qualquer tipo de interações danosas com o ambiente 
aquático, como por exemplo : a introdução de doenças, mudanças na composição 
ictiológica do rio ou a contaminação genética das populações locais, entre outros. 

r: 

4) Pequena escala. Para que todos na região tenham acesso à piscicultura, é importante 
que o sistema a ser implementado seja simples e artesanal, de modo que uma 
unidade famíliar seja capaz de maneja-lo por conta própria. As técnicas aquícolas 
devem ser desenvolvidas de acordo com o ditado que diz : "a frota viaja na velocidade 
do navio mais lento". No caso ideal, cada família teria seu próprio viveiro. 

r: 

5) Produção semi-intensiva. Para que a piscicultura realmente venha ter um impacto 
significativo na dieta da população local, é imperativo tentar atingir uma produção 
máxima dentro das limitações naturais. Por esta razão, o sistema não pode ser muito 
extensivo, onde há pouco esforço, mas também um baixo retomo. Ao mesmo tempo, 
a piscicultura é vista somente como um complemento à pesca, que continuará sendo 
a maior fonte de proteínas para a população local. 

,,...... 

6) Segurança alimentar. No caso da piscicultura vier a se tomar uma importante fonte de 
proteínas, é essencial que o sistema a ser implementado não dependa de insumos 
incertos que por ventura pudessem romper a cadeia de produção, mesmo que 
temporariamente. A melhor forma de se precaver contra este tipo de incerteza é tentar 
excercer um controle local sobre a inteira produção, ou seja, tentar alcançar o máximo 
de auto-suficiência. 

r: 7) Sincronia. O sistema de criação terá que ser incorporado como um subcomponente 
do sistema agrícola vigente na região. Devido a isto, o seu manejo não pode ser ser 
muito intensivo, pois a piscicultura terá que se encaixar ao lado de outras atividades 
no calendário agrícola, assim como a pesca e a agricultura, entre outros. 
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8) Sustentabilidade ecológica. O sistema de criação deverá ser implementado de modo a 
não esgotar os recursos naturais da qual depende, mesmo a longo prazo. Na situação 

· ideal, o sistema deveria operar somente com recursos naturais renováveis, para que 
se possa produzir de uma forma constante e duradoura. Isto implica, por exemplo, 
que todo o material usado nesta atividade deverá ser replantado para suprir futuras 
necessidades. 

9) Replicabilidade. Deve-se poder aplicar os resultados desta experíência em outras 
partes da bacia Amazônia. 

4. Metas e Critérios de Avaliação 

Para poder atingir uma produção máxima dentro das limitações existentes, se sugere 
implementar uma policultura de manejo semi-intensivo, consorciado com patos e/ou 
caprinos locais e suplementado com um componente protéico e vitaminice de plantio 
próprio (veja a seção 5.1, abaixo). O ciclo de criação dos peixes tem uma duração 
prevista de um ano, mas a primeira depesca provavelmente já seria possível a partir dos 
seis meses. A produção da piscicultura servirá no mínimo para cobrir as necessidades 
alimentares das comunidades durante os períodos de maior escassez da pesca, como 
nos meses de abril e maio, ou ainda durante dias em que não se consegue pescar, como 
em casos de doença, por exemplo, ou nos dias de trabalho comunitário (wayuri). No 
cenário ideal, a piscicultura também contribuirá para aumentar efetivamente o consumo 
de peixe na região. 

O melhor desempenho mostrado até agora nos viveiros comunitários existentes - 
estocado com tambaqui (Co/ossoma macropomum) - foi uma taxa de crescimento de 
aproximadamente 0,8 g/dia, com um peso final de umas 300 gramas no primeiro ano. A 
produção total da biomassa ficou projetada para em tomo de 1,4 toneladas por hectare 
por ano2. Presumindo uma superfície média de 300 m2 por viveiro nas comunidades do 
alto rio Tiquié (veja ISA/ PRN/ piscicultura/ 01 ), obtem-se um potencial de produção de 
42 Kg. Dividido pela quantidade média de pessoas em cada comunidade (48 pessoas), o 
atual consumo médio de peixe proveniente da piscicultura se situaria em torno de 875 g/ 
ano, o que equivale á 72 gramas por mes, ou seja, um pouco mais de duas gramas (2,4) 
de peixe por pessoa todo dia. 

Em comparação, o consumo médio de pescado entre povos tucano do rio Vaupés foi 
estimado por Chernela (1989) em 68 gramas por pessoa por dia3, o que significa que, 
nestes níveis, a piscicultura contribuiria com somente 3,4 % do consumo total. Em vista 
disto, a principal meta do projeto é conseguir aumentar esta contribuição em três anos 
para no mínimo 1 O % do consumo total, a fim de que a piscicultura possa ser 
considerada significante na dieta da população local. Pressupondo que o atual consumo 
médio no alto rio Tiquié se situa em volta de 50 gramas por dia, uma proporção de 10% 

2 Veja ISA /PRN / piscicultura I 01 
3 Devido a maior escassez de peixe no alto rio Tlquié, o consumo médio local provavelmente se 
situa um pouco abaixo deste valor 
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Tabela 1 

Resumo da média das necessidades mínimas de proteína· para indivíduos saudáveis, 
conforme estabelecido pela Organização Mundial para a Alimentação e Agricultura 
(FAO). Os valores correspondem à gramas de proteínas por quilo de peso corporal, 
aproximadamente (Fonte : Burton, 1966) 

r: 
Crianças lactentes; 

rr, 

Até os 6 meses 
Depois de 6 meses 
Até os 2 anos 

2,0 
1,5 
1,2 

Crianças maiores : 

de 2 à 6 anos 
de 6 à 10 anos 
de 1 O à 16 anos (meninos) 
de 1 O à 13 anos (meninas) 
Até os 21 anos 

diminuíndo de 1,2 para 0,8 
0,8 

0,8 á0,9 
0,8 á0,9 
0,3 à 0,4 

Adultos 
Gestantes 
Mulheres em amamentação 

0,35 
0,35 + 1 o g de proteína por dia 
0,35 + 30 g de proteína por dia 

r: 

r: 

* Obseivações :1) Se refere uma proteína-modelo estabelecida pela FAO, com uma composição 
ideal de amino-ácidos. 2) O consumo foi calculado para um estado de atividade normal para 
indivíduos em ritmo urbano. Trabalhos físicos intensos requerem uma provisão extra de proteínas. 

r 
r: 

do consumo total implicaria numa contribuição adicional de 5,6 gramas proveniente da 
piscicultura. Neste caso, uma comunidade precisaria produzir em média ( 5,6 x 48 x 365) 
I 1000 = 98 Kg, o que no caso de um viveiro de 300 m2 corresponderia à uma produção 
anual de ( 98 / 300) x 10 = 3,3 toneladas por hectare. Nas presentes condições, Isto 
significa que para poder aproximar a meta de no mínimo 10% do consumo total, seria 
necessário aumentar a atual superfície sob piscicultura, assim como melhorar a 
produtividade alcançado até agora nos viveiros. No entanto, como o primeiro fator 
depende primordialmente da iniciativa das comunidades, o projeto tem como objetivo 
específico desenvolver um sistema de criação que possibilite uma produção igual ou 
superior à 3,3 ti ha, a fim de alcançar a meta estabelecida. 

r 
r 

r: 
r: 

Obviamente o exercício acima é puramente hipotético, mas isto no entanto oferece uma 
boa noção das dimensões envolvidas neste projeto, assim como dos seus possíveis 
benefícios. Para adaptar a nossa meta à realidade local, os valores acima serão 
reajustados de acordo com o resultado de amostragens. Nisto, o parametro mais 
importante a ser observado é 6 consumo individual de peixe. Tendo em vista que o 
pescado é a fonte de proteínas mais importante para os ribeirinhos do alto rio Tiquié, o 

r 
r: 
r: 
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consumo terá que suprir no mínimo a necessidade básica estabelecida pela Organização 
Mundial para a Alimentação e Agricultura (FAO), conforme apresentado na tabela 1. 
1sto significa que um homem adulto com um peso em tomo de 65 Kg precisaria de no 
mínimo 23 g diárias de proteínas de alta qualidade, ou 8,3 kg por ano, enquanto que 
uma criança com a metade do seu peso precisaria uma quantidade superior, ou seja, de 
26 g /dia, o que equivale à 9,5 kg por ano. No entanto, estas quantidades se referem 
somente ao mínimo absoluto. Trabalhos físicos intensos, por exemplo, que são comuns 
na rotina local, exigem um consumo maior. Supondo então uma necessidade básica 
média de 1 O kg de proteína-modêlo por pessoa por ano; uma taxa de proteína bruta de 
40% para o peixe fresco e um grau de aproveitamento de 90%, uma comunidade 
mediana no alto rio Tiquié com 48 habitantes precisaria produzir no mínimo um total de 
1.3 toneladas de pescado por ano. Qualquer valor próximo ou abaixo deste nível afetaria 
á integridade física destas pessoas. 

5. Metodologia 

5.1. O sistema agu'iflorestal 

A aqursilvícultura, ou manejo aqurãorestal, é o termo usado para designar a combinação 
da piscicultura (aqulcultura) com práticas agroflorestais (silvicultura). 

Na Amazônia existe uma estreita relação entre a vegetação das matas de inundação 
(igapó) e a ictiologia local, na qual a floresta forma a base da cadeia alimentar no meio 
aquático. Na época da enchente ("inverno"), quando os igapós alagam, muitas espécies 
de peixes colonizam os novos nichos que vão surgindo à medida que a água sobe para 
poder se alimentar e procurar abrigo contra predadores (Junk 1984). Nisto, as potenciais 
fontes de alimentos fornecidas pelo igapó são ilustrados na figura 1. 

Em contraste à outros sistemas aquáticos, onde as algas normalmente formam a maior 
fonte de produção primária, nos igapós das águas pretas a maior fonte energética da 
cadeia alimentar é produzida pelas próprias árvores, que abastecem o sistema 
principalmente através da queda de suas folhas (Henderson & Walker 1990). Este 
material orgânico acumula-se em camadas submersas, sendo logo decomposta por 
fungos, que formam a base da alimentação de uma variada microfauna, especialmente 
Chironomidae e outros insetos aquáticos que podem atingir altas densidades neste 
substrato. O benton (isto é, o conjunto de organismos associados com a decomposição 
destas folhas) por sua vez alimenta os níveis tróficos superiores, seja diretamente ou 
através da ingestão do detrito resultante desta decomposição (veja figura 1 ). As espécies 
de peixes comerciais mais importantes no baixo rio Negro, por exemplo, alimentam-se 
principalmente deste detrito (Goulding et alii 1988). 

Além disto, existem outras notáveis relações de mutualismo entre as árvores do igapó e 
a ictiologia Amazônica. A produção de frutos, flores e sementes, que vem a servir de 
alimento para peixes, por exemplo, é o mais obvio, sendo que muitas das espécies de 
árvores se adaptaram a espalhar suas sementes através desta interaçao. Para ilustrar 
esta importante interação, uma lista de 94 espécies de frutas e sementes consumidas 
por peixes no rio Negro, feito por Goulding et. al.(1988), se encontra no anexo li. 
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Reciclagem de nutrientes 

Figura 1 - Simplificação esquematizada da cadeia alimentar no igapó de água preta ou clara 
( baseado em Henderson & Watker 1990 e Goulding et alii 1988 ). As setas contínuas 
representam a direção das interações tróficas e as pontilhadas ilustram somente a proveniência, 
sem haver transformações. O peixe da ilustração representa toda uma diversidade de espécies 
que também interagem na cadeia alimentar. 

Além de frutas e sementes, as árvores nos igapós também fornecem outras fontes de 
alimento para os peixes, como por exemplo o limo que cresce nos seus troncos ou 
insetos que regularmente caem na água, servindo também de "grade" para decantar 
material orgânico em suspensão, o que contribui indiretamente para a cadeia alimentar 
aquática. Goulding et. ai. (1988), ao observar o comportamento de certas espécies de 
peixes no igapó, sugeriram até mesmo a possibilidade das árvores secretarem certas 
substâncias com as quais os peixes se alimentariam. 

Esta variedade de nichos alimentares, entre outros fatores, permitiu a evolução da 
grande diversidade de espécies de peixes encontradas nos igapós, ao contrário que 
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normalmente se poderia esperar em águas de pH reduzido e poucos nutrientes 
dissolvidos, como no caso das águas pretas. 

Imitando a natureza, a criação extensiva de peixes nativos em florestas de igapó 
(aqutsilvicuttura), foi proposto por Gerrits & Baas (1996) como um consórcio de criação 
apropriado para os ambientes naturais da Amazônia (veja o anexo Ili). Em contraste com 
os métodos vigentes de produção de proteínas, este sistema não exige a remoção da 
cobertura vegetal original, pois aproveita justamente o potencial de produção primária 
das florestas locais. 

O modelo aquiflorestal aqui proposto é uma adaptação deste princípio, onde se tentará 
explorar as mais variadas possibilidades para poder-se aproveitar o potencial de 
produção natural do alto rio Tiquié em prol da produção de proteínas. 

5.2. Espécies de peixes 

Devido á sua predileção e importância cultural entre a população do rio Tiquié, optou-se 
por tentar criar o aracu (Leporinus sp.) na área piloto. Existem em tomo de cinco 
espécies de aracu no alto rio Tiquié, entre as quais se pretende selecionar a(s) mais 
apta(s) para a as condições de manejo locais. Suas características estão relacionadas 
na tabela 2, baseado em um estudo feito por Goulding et ai (1988) entre exemplares na 
bacia do rio Negro. Pelo que consta na literatura e em entrevistas com especialistas no 
assunto, até hoje nunca se tentou criar estas espécies em cativeiro antes. 

5.3. Reprodução 

No processo da reprodução sexual nos peixes, basicamente se destingue tres fases 
consecutivas, que resultam na produção do embrião : 

1) maturação das gônadas, 
2) ovulação e 
3) fertilização 

No alto rio Tiquié, a primeira fase ocorre principalmente durante o período de novembro 
à março, de acordo com a espécie em questão. Esta fase não pode ser influenciada por 
técnicas agrícolas. As fases restantes (ovulação e fertilização), ocorrem durante a 
piracema, sendo que ambas podem ser alvo de intervenção. A ovulação, por exemplo, 
pode ser induzida pela aplicação de hormônios" que agem direta- ou indiretamente sobre 
os ovários, enquanto que a fertilização pode ser obtida por meio da técnica de extrusão. 

Assim sendo, se testará a combinação dos seguintes procedimentos para realizar a 
reprodução : 

a) ovulação natural seguido de extrusão ; onde se captura o peixe durante a 
piracema para fazer a fertilização de forma artificial. Após isto os óvos são 

4 O método mais usado é a aplicação de uma soluçao das glandulas hipófise de outros peixe, que 
contém um "coquetel" de hormônios gonadotrópicas, em vez de somente um agente específico. 
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Tabela 2 

Características das espécies de aracu (Leporinus sp.) que habitam o alto rio Tiquié, 
baseado em observações de Goulding et. ai. (1988) em exemplares do Rio Negro. 

Espécie Variação de Habitats Conteúdo estomacal 
tamanho (cm) 

Nihti pititi 3,5-32,2 • igapós • restos de plantas 
(L. frederici) • pedrais (rocky pools) • raízes de plantas 

herbáceas 
• frutas e sementes 
• detrito 

Nihti mariti 4,5 - 30,5 • igapós • peixes 
(L. agassizi) • lagos de ilha • folhas 

• margens de barranco • flores 
(woody snores) • frutas e sementes 

• insetos arbóreos da 
ordem lsoptera 

torqueh bortéah 6,0- 24,2 • lagos de ilha • serrapilheira 
(L klausewitzi) • margens de barranco (coarse /itter) 

(woody shores) • micro-algas 
• insetos aquáticos 

(Bryozoa) 
• restos de plantas 
• detrito 

Uasósuon 4,7-30,0 • igapós • frutas e sementes 
(L. brunneus) • praias 

Qui Caseriwai 4,0-31,8 • igapós • restos de plantas 
(L. tasciatus ) • caules, raízes e 

folhas de plantas 
herbáceas 

• frutas e sementes 
• invertebrados 
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·transportado para a Estação de Piscicultura a fim de serem depositados nas incuba 
doras. A vantagem deste procedimento é que não se precisa induzir a ovulação, o 
que evita os insumos necessários para isto, que são dispendiosos. 

b) ovulação induzida com fertilização natural ; onde o estímulo sexual é induzido tanto 
no macho como na fêmea, após o qual os peixes são colocados em um tanque (na 
proporção de três machos para uma fêmea) para que estes realizem a fertilização no 
momento da ovulação. Este é um procedimento muito praticado no Sudoeste da Ásia, 
sob o argumento de que os próprios peixes pressentem melhor a hora exata da 
ovulação. 

c) ovulação induzida com extrusão; nesta sequência, as duas fases são feitas de 
forma artificial. No Brasil, este é o procedimento mais praticado. - 

Estes procedimentos serão testados para diversas espécies de peixe. No desenrolar do 
projeto deverá se estabelecer a prática mais adequada, de acordo com os princípios 
formulados na introdução deste documento. 

Também se tentará coletar e preservar glandulas hipófises para o uso na ovulação 
induzida. A coleta será feita especialmente durante as piracemas, quando se captura um 
lote uniforme e relativamente grande de exemplares apresentando hipófises com um alto 
teor de gonadotropinas. A intenção é de que a obtenção de glândulas hipófises se tome 
uma prática corriqueira, a fim de evitar a dependência do mercado e, no futuro, promover 
a sua comercialização. 

- 
5.3. Estocagem 

Para o transporte dos alevinos da Estação de Piscicutltura para áreas mais distantes se 
sugere experimentar um método artesanal desenvolvido pela Universidade de Sterling, 
na Escócia, que permite manter em vida por volta de 100 alevinos de 2 gramas cada 
(mais ou menos 3 cm) por umas 15 horas, em sacos plásticos de 15 litros. Para isto se 
necessita, além dos sacos plásticos, 200 ml de água oxigenada (H202) diluído até 3 %, 
uma bomba de bicicleta, um fígado de peixe (1 O g) e uma mangueira. O procedimento é 
o seguinte: 

a) molhe o saco plástico por dentro e coloque o fígado. 
b) esprema o fígado até ficar pastoso 
e) adicione os 200 mi de água oxigenada 3% (ou 100 mi de H202 6%) e misture bem. 

Os enzymas do fígado agora estarão catalizando a liberação de oxigênio. 
d) coloque uma extremidade da mangueira no saco plástico, vedando a outra 

extremenidade. Tome cuidado para não deixar o oxigênio escapar. 
e) Transfira o oxigênio para outro saco plástico contendo 1/3 de água (uns 5 litros), 

espremendo cuidadosamente o saco com a fonte de oxigênio. 
f) feche o saco temporariamente e para seguir infla-lo com a bomba de bicicleta. 
g) Amarre bem a boca do saco, para não deixar o oxigênio escapulir durante o 

transporte. 

- 
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Figura 2: O poá (Erytrínus erytrínus), uma espécie de traíra (não relacionada), é 
considerado um dos predadores de alevinos mais perigosos da região. 

Em preparação à alevinagem, alguns dos viveiros poderão ser adubados com 
antecedência para aumentar a disponibilidade de nutrientes no ambiente, e outrso não, a 
fim de verficar as diferenças de produção que isto acarreta. Dos 12 viveiros, 4 poderiam 
consorciados com patos e outros 4 com caprinos, restando 4 viveiros como tratamento 
controle. Metade dos viveiros poderão ser providos com banas5 para verificar se esta 
medida tem um efeito significante sobre a taxa de sobrevivência das larvas. 

A fim de obter dados sobre o desempenho do sistema de criação, se sugere estocar os 
viveiros das comunidades com diferentes espécies de alevinos em proporção igual. A 
nível experimental, uns 12 viveiros seriam suficiente, com um tamanho médio estimado 
em 300 m2. A quantidade necessária de larvas seria de 12 x 300 x 200 = 720.000 larvas, 
ou em torno de 100.000 larvas por espécie. 

Dois meses após a alevinagem será feito uma averiguação e um subsequente reajuste 
da taxa de estocagem para 2-5 alevinos I m2• Excedentes serão levados de volta para a 
estação, onde se pretende construir mais viveiros no interim para recebe-los. Despescas 
serão feitas a cada dois meses para monitorar o desempenho do sistema. Para 
indivíduos maiores que 100g, a densidade de estocagem aconselhada é de 0,5 / m2. 

Um grande problema para a criação de alevinos na região, no entanto, é o alto nível de 
predação. Desta forma recomenda-se uma sobre-estocagem proposital para poder lidar 
com isto. Um dos maiores predadores em potencial é o peixe conhecido localmente 
como poá (tukano) ou tubo (em português). Este peixe, identificado pelo INPA como 

5 Feixes de serrapilheira depostos sobre a superfície d'água do viveiro de larvas, uma técnica 
muito utilizada no sudoeste da ásia a fim de oferecer um substrato para a alimentação das larvas, 
assim como proteção contra predadores. 
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sendo da espécie Erytrinus etytnnus, vive nas cabeceiras dos igarapés que alimentam os 
viveiros de interceptação, sobrevivendo mesmo em pequenas poças d'água. Assim como 
as traíras (Hoplias sp.), estes animais provavelmente tem a capacidade de se locomover 
por terra. Além disto, verificou-se que o poá tem a tendência de penetrar em sistemas de 
tubulação quando pressente que há uma corrente de água, o que pode facilmente leva 
lo aos viveiros de alevinos na Estação6• Devido a isto, recomenda-se instalar uma tela de 
proteção na saída dos tubos de fornecimento d'água. 

~ 
5.4. Construção de viveiros 

A fim de estimular a construção de viveiros na região com materia prima local, é 
necessário primeiro oferecer as técnicas apropriadas para isto. No sistema de 
construção introduzida anteriormente, as organizações locais no rio Tiquié tem 
dependido da captação de recursos externos para poder adquirir tubulação de PVC 
(principalmente o cano de 150 mm), que é dispendiosa e tem que ser encomendado em 
Manaus. Este é um dos fatores que tem impedido uma maior disseminação da 
piscicultura na região. 

Devido à isto, seria interessante tentar substituir esta tubulação por outro sistema de 
escoamento feito de materiais locais, como ilustra a figura 1. Este modelo é o resultado 
de várias experiências feitas com técnicas alternativas de escoamento (veja também os 
relatórios de atividades da terceira e da quarta viagem de campo). Caso este modêlo for 
testado e aprovado, recomenda-se fazer uma cartilha em português e tukano sobre 
como construi-lo, para que cada família possa fazer sua própria barragem. 

Além do novo modelo de barragens, propõe-se também a disseminação de viveiros 
experimentais escavados no terreno próximo à igarapés (figura 3), para servir de local de 
estocagem temporário, por exemplo, ou ainda para a engorda num regime de 
alimentação mais intensiva. Este tipo de viveiros podem ser facilmente construídos por 
uma pessoa no prazo de alguns dias. De preferência se constrói estes viveiros embaixo 
de uma ou mais fruteiras/sementeiras (lapurá, por exemplo), para se aproveitar o período 
de produção da(s) árvore(s). 

Existe também a possibilidade de consórciamente com cabras ou patos. No caso das 
cabras, sugere-se construir o seu abrigo noturno sobre o viveiro em questão, permitindo 
que estes animais possam pastar livremente durante o dia. No caso dos patos, sugere 
se construir abrigos flutuantes, onde também possam chocar os seus ovos, a fim de 
proteger as aves (e os seus ovos) contra predadores. O abrigo flutuante, uma vez 
posicionado no meio do viveiro, também contribuirá para uma aplicação mais 
concentrada da adubagem. Uma experiência anterior na barragem de São Domingos 
Sávio comprovou que o consorciamento com patos fará com que a água desenvolva 
uma rica producão primária em poucas semanas. 

6 Esta tendência talvez justifique a sua origem mitológica, em que a espécie surge a partir de um 
pênis amputado. 
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5.5. Alimentação 

Conforme apresentado na proposta do projeto (veja ISA I PRN I piscicultura I 02), os 
peixes serão suplementados com um componente protéico e vitaminice na forma de 
frutas e sementes plantadas ao redor dos viveiros (aquisilvicultura). As culturas perenes 
a serem incorporados no sistema serão selecionados de acordo com os seguintes 
critérios: 

a) valor nutritivo : suas sementes ou frutas devem conter taxas relativamente altas de 
vitaminas e proteína bruta (principalment este último), sem conter 
nenhum fator anti-nutricional. 

b) produtividade : deve produzir bastante sementes 

e) precocidade : produção a curto ou médio prazo. 

d) regularidade : deve ser constante nesta produção. 

Para obter um alta taxa de crescimento dos peixes, é necessano que o suplemento 
tenha um alto teor de proteína bruta. Na literatura se encontrou alguns valores referente 
a este parametro, apresentados na tabela 3. As vitaminas e minerais contidas nestas 
frutas I sementes, essenciais para um funcionamento normal do metabolismo, estão 
relacionadas na tabela 4. 

Surpreendentemente, a castanha de caju torrada apresenta uma taxa de proteína bruta 
bastante elevada (19,6 %). A castanha crua provavelmente contém um fator anti 
nutricional, mas este provavelmente é eliminado após a torrefação. Cajueiros geralmente 
apresentam rápido crescimento, podendo produzir após um ano de plantio. Esta árvore 
se adapta sob condições marginais de solo e clima, sendo amplamente encontrado na 
Amazônia, especialmente em volta das habitações. A fruta em sí apresenta pouca 
Proteína Bruta (0,8 %), contribuindo pouco para o crescimento, mas contém um alto teor 
do antioxidante vitamina C. 

Munguba (Pseudobaombax munguba), uma árvore do igapó que não existe no alto rio 
Tiqué, é um outro forte candidato para ser introduzido como suplemento protéico. Em 
uma experiencia com tambaqui, Roubach & Saint-Paul (1994) obtiveram uma conversão 
alimentar de 2,2 (quilos de sementes por quilo de crescimento) e um crescimento de 0,29 
g/dia (ou 1,26 % por dia). Este resultado foi superior ao desempenho mostrado pelo 
arroz silvestre (Oryza perene), semente de seringa (Hevea sp.) e semente de lmbaúba 
(Cecropía /atí/oba). Este último, apesar de conter 4, 1 o/o de proteína bruta (matéria seca), 
apresentou um crescimento negativo (- 1,7 o/o ao dia), o que indica que as sementes de 
imbaúba possuem um fator anti-nutricional. 

Outra surpresa é o genipapo ( Genipa americana). que possui um teor de proteína bruta 
superior ao do açaí ( Euterpe oleracea ), do buriti ( Mauritia vinifera ) e da pupunha 
(Gui/ielma speciosa ), por exemplo. Em relação à isto é interesante observar que durante 
uma experiencia de campo no alto rio Tiquié, o jenipapo se mostrou bastante rústico, 
resistindo ao transplante do igapó para o viveiro de São Domingos Sávio, onde se 
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plantou mudas de várias espécies a nível experimental (veja o Relatório de Atividades da 
Primeira Viagem de Campo - ISA I PRN I piscicultura I 01) .. 

Tabela 3 

Valor nutritivo de algumas frutas e sementes locais (% da parte comestível), em ordem 
decrescente de proteína bruta. 

Fruta ou Semente Umidade Proteína Lipídeos Glicídeos Cinzas 
bruta 

castanha de caju torrada 3,7 19,6 47,2 26,4 3,1 
castanha de caju 4,0 18,4 46,3 28,7 2,6 
munguba (P. munguba) * 14,3 18,3 26,5 22,0 5,2 
Hevea spp.* 4,1 18,4 42,4 23,4 2,9 
Jenipapo ( Genipa americana ) 67,6 5,2 0,3 25,7 1,2 
Açaí ( Euterpe oleracea) 45,9 3,8 12,2 36,6 1,5 
Buriti ( Mauritia vínífera ) 71,7 2,6 11,0 13,1 1,6 
Pupunha ( Guí/ie/ma speciosa ) 65,7 2,5 9,2 21,7 0,9 
coco-de-tucum (Astrocaryum sp.) 45,0 1,8 43,7 8,4 1,1 
ingá ( inga sp. ) 83,0 1,0 0,1 15,5 0,4 
muruci ( Byrsonima spp. ) 82,8 0,9 1,3 14,4 0,6 
caju (Anarcardium occidenta/e) 87,1 0,8 0,2 11,6 0,3 
Fontes : IBGE, 1996. Estudo Nacional de Despesa Familiar; e Roubach & Saint-Paul, 1993(*). 

Tabela 4 

Teor de vitaminas e minerais das frutas e sementes da tabela 2 ( % da parte comestível) 

Vitaminas (mg) Minerais (mg) 
Fruta ou Semente 

81 82 Niacina e Ca p Fe 
castanha de caju torrada 0,25 0,34 2,4 33 10 575 5,6 
castanha de caju (A.acidenta/e) 0,25 0,34 2,4 1 28 462 3,6 
munguba (P. munguba) - - - - - - - 
Hevea soo. - - - - - - - 
Jenipapo ( Genipa americana ) 0,04 0,04 0,5 33 40 58 3,6 
Açai ( Euterpe o/eracea ) 0,36 0,01 0,4 9 118 58 11,8 
Buriti ( Mauritía vínífera ) 0,03 0,23 0,7 26 156 54 5,0 
Pupunha ( Guílíelma speciosa) 0,06 - 0,5 35 28 31 3,3 
coco-de-tucum (Astrocaryum sp.) 0,01 0,02 5,0 4 30 25 - 
ingá ( inga sp. ) 0,04 0,06 0,4 9 21 20 0,9 
muruci ( Byrsonima spp. ) 0,02 0,04 0,4 84 33 17 2,0 
caju (Anarcardium occidentale) 0,03 0,03 0,4 219 4 18 1,0 

_, 

Fonte: IBGE, 1996. Estudo Naclonafde Despesa Familiar (ENDEF) 
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r· Tabela 5 Valor Nutritivo de Alguns Cultivos Anuais e seus Derivados (%),em ordem 
decrescente de proteína bruta. 

r- 

Cultivo anual ou Derivados Umidade Proteína Lipídeos Glicídeos Cinzas 
bruta 

soja ( Glycine max ) 10,2 35,1 17,7 32,0 5.0 
semente de abóbora 4,9 30,3 45,8 14,4 4,6 
feijão fradinho (Vigna spp.) 10,6 24,1 1,2 60,7 3,4 
lentilha ( Lens culinaris ) 12,2 23,7 1,3 60,7 2,1 
amendoim (Arachis hipochaea ) 6,5 23,2 44,8 23,0 2,5 
feijão (P. vufgaris}, grão seco 12,0 22,0 1,6 60,8 3,6 
feijão adzuki (P. angularis) 10,8 19,9 0,6 64,4 4,3 
feijão (P. vu/garis), grão verde 56,5 9,7 0,5 31,5 1,8 
milho em grão ( Zea mais ) 10,6 9,4 4,3 74,4 1,3 
arroz integral ( Oryza sativa) 12.4 8,1 1,6 76,6 1,3 
arroz polido 12,0 7,2 0,6 79,7 0,5 
feijão cozido 82,4 4,4 0,3 12,2 0,7 
arroz com feijão preparado 68,0 2,9 2,1 26,2 0,8 
arroz polido cozido 61,6 2,3 2,9 32,3 0,9 
Fonte : IBGE, 1996. Estudo Nacional de Despesa Famiflar. 

Tabela 6: Potencial de produtividade anual de algumas espécies ictioforrageiras. 

r. 

Kg por Conversão Kg de árvores Kg de 
Espécie árvore" por alimentar peixe por por peixe por 

ano árvore hectare hectare 

Munguba(P.munguba) 1,4 2,2 0,66 100 66 

Seringa (Havea spruceana) 2,8 8,9 0,31 100 31 

Fontes: (1) Araujo-Lima & Gou!ding (1997) e tabela 3. (2) Roubach & Saint-Paul (1993) 

r-, 

r: 

O açaí, por sua vez, se sobresai principalmente devido ao seu valor calórico 
relativamente grande (247 cal. por 100 g parte comestível) e seu alto teor de ferro (11,8 
mg), enquanto que o buriti é relativamente rico em cálcio (156 mg). A pupunha, além de 
apresentar um crescimento lento como planta, não apresenta maiores valores nutrivos 
exceto uma quantidade relativamente alta de calorias (164 por 100 g parte comestível, 
comparado à 113 para o jenipapo e 144 calorias para o buriti), sendo praticamente 
descartada como planta forrageira. 

Durante as visitas de campo também foram coletadas algumas frutas /sementes que os 
pescadores locais usam como iscas, cujo nível de proteína bruta da matéria seca revelou 
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uma variação de 5,2 à 12,7 %. Outras plantas promissoras da região, cujo valor nutritivo 
ainda não foi analizado, são o jauarí (Astrocaryum jauan) e o apuí (Clusea spp.). Do 
primeiro temos a somente uma análise de um ente próximo, o coco-de-tucurn 
(Astrocaryum sp.), que no entanto só apresenta 1,8 o/o de proteína bruta. Do apuí (uma 
trepadeira estranguladora) sabe-se que apresenta pequenas sementes, muito 
considerados como isca, as quais esta árvore já produz após somente um ano de 
crescimento. 

Existe a possibilidade de se plantar cultivas anuais Intercalado entre as árvores 
forrageiras, especialmente leguminosas, que geralmente possuem um alto teor de 
proteína bruta (veja tabela 5) e que podem interagir com as árvores ictioforrageiras 
melhorando o nível de nitrogênio do solo. Repare que mesmo o feijão comum 
(Phaseo/us vulgaris) possui um nível de proteíina bruta superior às frutas e sementes da 
tabela 3. O produto destes cultives anuais devem de preferência ser administrados crus, 
para não diminuir muito o seu nível de proteína bruta (veja tabela 5). 

O próximo passo seria estimar a produtividade destas espécies forrageiras. Baseado em 
dados de Araujo-Lima & Goulding (1997) e a tabela 3, é possível ter uma noção do 
possível retomo de algumas destas espécies, conforme calculado na tabela 6. 
Presumindo um espaçamento de 1 O x 1 O m, um hectare de munguba, por exemplo 
poderia produzir uns 66 kg de peixe. Em adição, no estado do Amazonas o feijão comum 
pode atingir uma produtividade media de 1 tonelada por ha. Presumindo uma conversão 
alimentar de 5, seria possível produzir uns 200 kg de peixes com um hectare sob cultivo. 
Experiencias irão determinar a melhor combinação (veja também o Relatório de 
Atividades da Quinta Viagem de Campo). 

Como também existem outras possíveis interações peixe-árvore (veja a figura 1, acima), 
sugere-se que este potencial seja explorado ao máximo. Por exemplo, poderia-se pensar 
em fabricar armadilhas para capturar insetos (notadamente baratas, que são abundantes 
nas moradias locais) ou posicionar lamparinas sobre os viveiros nos tempos de revoada, 
para atrair os insetos que nesta ocasião assumem a forma alada no intúito de realizar a 
sua reprodução sexual. 
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Tukanoan Fishing 
JANET M CHERNELA 

HE INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTHWEST AMAZON have 
developed elaborate mechanisms to manage the díverse 
resources of the rivers cornplex and vast floodplain. My 
example is drawn from the eastern Tukanoan-speaking 
Amerindians of the Upper Rio Negro in Brazil, whose 
strategíes for floodplain utilization differ from conventional 

agricultura! models. ln the well-studíed main course of the Amazon-Solímões 
the fertile íloodplain is dedicated to crops. However, the remaining 98% of the 
Arnazons floodplains are characterized by ecologíes, and related pattems of 
human use, that differ remarkably from those of the central channel. Although 
they account for the major portion of the basin, the ecology and manage 
ment of the upriver floodplains have receíved little attention in the líterature, 
The Tukanoan case presents one upriver strategy that contrasts dramatically 
with that of the main channel, favoring preservation of the forested flood 
plaín for fish grazíng and harvestíng over clearing the margins for croplands. 

A number of recent studies point to the importance of the river margin 
in tropical food webs.' t.13,l9,24-26,4o,ss Research among Tukanoan-speaking 
populations of the Brazilían northwest Amazon show these Amerindians 
to have long-held knowledge of the food webs linking aquatic and terres 
trial domains, and to have incorporated these observations into a number 
of practíces and beliefs.7-9 Tukanoan fishermen engage in an elaborate 
floodplains fishery with specíalízed fishing gear taílored to the conditions 
of the flooded forest (Figure 1), enabling thern to fish during the turbid 
highwater seasons when many other fishing populations endure declines 
in flshíng yíelds. Tukanoans also practice a form of pulse fishing, períodí 
cally prohibiting fishing from strategic areas. 

Tukanoan Society in the Northwestern Amazon 

The term Tukanoan here refers to -14 000 speakers of related Eastern 
Tukanoan languages occupyíng an area of -150 000 km2 in the headwa 
ters of the Upper Rio Negro in Brazil, Colornbia, and Venezuela (Figure 
2). The region is occupied by between 15 and 20 intermarrying tribes, 
each possessing íts own language yet .sharíng a common culture. 
Generally speakíng, each language group is seen by its members as a patri 
lineal descent group (patriclan), with roles of exogamy requiring that per· 
sons marry outsíde the patrilíneal language group. The result is a broad 
intermarrying network in which each village contains members of severa! 
díflerent language groups. The Tukanoan population to which I refer here 
íncludes those living along the Brazilian or middle portíon of the Uaupés 
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Tukanoan Know-how: 
The Importance 
of the Forested River 
Margin to Neotropical 
Fishing Populations 

Represensations of the Amazo11ia11 
river margin as a f ertile plain are 
based upon models derived from 
the ecologies of whitewater rívers 
and should not be applied general 
ly to the basin. In the nutríent 
poor blachwaters of the norrheru 
secríon of the basin,jloodi11g does 
not improve adjacent soils. There, 
it is the forest that restares the 
river. By reservíng the natural 
vegetation of the riparian f orest 
for fisheries maintenance and 
restricteâ harvesting, rather t1um 
def oresting the margi,n for agricul 
ture, the Tuhanoan Indians of the 
Upper Río Negro basin ín uorrh 
west Brazil demonstrate the poten 
tial of the J orested floodplain as an 
important source of animal protein. 
Experimentation shows no com· 
parable potential for ag1icultural 
production. on blackwater soíls. 

Figure 1. 
Harvestingfishfrom a basket trap, 
(buhkayaha), shown ín bac/iground. A 
banier of bamboo or sap!ings,fítted witlt 
cyli11drical bashets, is placed betwee11 
areas ofhigh grou11d infloodedforests. 
JANET M CHERNELA 
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Figure 2. 
St1tdy regíon, 

River and its affluents, the Papurí and the Tiquié. I use the terrn Tukanoan 
to ref er to speakers of any E as tem Tukanoan language, while the terrns 
Wanano, Arapaço, or Tukano, refer to localized patriclans. 

The Iíeldwork on which this paper is based was carried out in 2 
Tukanoan víllages, one Wanano and one Arapaço, on the middle course of 
the Uaupés River in Brazil (Figure 2). Approximately 800 Wanano and 200 
Arapaço occupy settlements ranging in size from 11 to 160 persons and sít 
uated 3 to 24 km apart on high ground along the river margin. Each settle 
ment is oriented toward the river, with a path leading from the cleared 
occupational area to a landing site for canoes. Additional paths radiate from 
the rear of the village through the surrounding forest toward the gardens. 
Tukanoans are sedentary fisher-horticulturalists, with físh providing the 
principal source of protein, and garden products the principal source of 
carbohydrates. Manice (Mam1wt esculenta) is the prirnary crop, comprising 
-85% of garden yields. A number of fruíts, íncluding peach palm (Bactrís 
gasuxies) and pineapple (Auunas comosus), are grown along paths, in gar 
dens, or alongside houses. Apart from a f ew srnall mammals and birds, físh 
provídes almost all animal protein in the Tukanoan diet. 

: This study consntutes part of an ongoing investigation into Tukanoan 
sobal and economic life begun in 1978, including fieldwork carried out 

J.\'\ET J\l CHER'.\EU. ='epmment of 
Soctologv and Aruh: opclogy. Florida 
Imernauonal Uruver suv. North Miami. 
FL 33181. 
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during 1978 to 1982 and 1984 to 1985. Data gathered on Tukanoan fishing 
are based upon observations of 1910 man-hours for 25 fishermen, 
observed and recorded from 1978 to 1979. For each fish captured, the Iol 
lowíng data were collected: name of fisherman, number of fishermen in 
party, .departure time, retum time, method of capture, location of capture, 
method of preparation, time of consumption, age of consumers, and rela 
tionship of consumers to fisherman. Each fish was weighed, measured, and 
examined for bíological features such as eggs or parasites. Fishing produc 
tivity data are based upon observation rather than interview or fisherman 
self-reporting. Subsamples of fish collected were deposited in 3 Brazilian 
institutions: the Instituto Nacional da Pesquisas da Amazônia (National 
Institute for Amazonian research) in Manaus, the Museu de Zoologia of the 
Universidade of São Paulo, and the Museo Goeldi in Belem. Water samples 
were collected and Secchi disk readings made over one year. 

According to a comparative survey carried out by R Carneiro,e Tukanoans 
rely more heavily on fishing than does any other group of Amazonian 
lndians, based upon data derived from the Tukanoan Cubeo.e This reliance 
of Tukanoans on fish has sínce been firmly established by J Jackson,29 C 
Hugh-Iones.z? E Moran.ê> and myself."-'? Such intense reliance on físh, how 
ever, is surprisíng for a population located on a feeder stream, where fish are 
expected to be less abundam and of smaller síze.> The reliance on físh is 
still more exceptional, given the fact that the Tukanoans live in a region 
known for its nutrient-poor rivers. These "blackwater" rívers, so-named 
because of the tea-líke calor of the water (Figure 3) are described by 
researchers as "starvatíon rivers">' or "rivers of hunger,">' 

Tukanoan ecosystem management is therefore of great relevance to 
questions in human ecology and resource management for a vast portion 
of the Amazon basin. Data derived among Tukanoan populations in the 
Uaupés basin suggest that fish production ín the flooded forest is of 
greater potential than is agricultura! use of the blackwater floodplain. 

Figure 3. 
Blach waters. A (above), seasonal imm 
dated [orest (igapó) of tlte blachwater Rio 
Negro, in highwater season. Vegewtion at 
lower elevations may be subme, ged 
:5 8 mo11t/1s per year. B (below), rhe blac/1- 
water rtver 111argi11 in /ow water 0·clc (Rio 
Uaupés). The white sand soils of this warer 
shed are evidenr during low wacer leveis. 
JANET !1.1 CHERN EL.\. 



The Tulumoan asscssmc11i 
mahes good mmwgemeni 
sensc for 2 rcasons: 1st, 
thc f orestcâ rívcr margins 
are csse11tiul to tlic rcgcn 
cration offzsli stochs; 2nd. 
thcy are 1t1Ijc1\'U1"a1Jlc loca 
tiOl!S for ogricultHrc. 

The Arnazon River Basin 

Rising in the Andes, and galhering contribulions from >1000 tributaries 
from the Guiana anel Brazilian Highlands, the Amazon River flows 6750 
km eastward I rom its Andcan sourcc at Laguna to the Atlannc Ocean near 
Belern. By this estimate, it is slightly longer than the Nile, whose length is 
cítcd at 6669 km. 

\Vith a catchment arca rncasunng 7.5 million km-', the tnbutaries of the 
Amazon drain over half of thc tcrritory of Brnzil. anel signífícant pornons 
of Bolívia, Peru, Colornbia, and Venezuela. Seven of these tributaries are 
longer than 1600 km. Thc length anel number of tributaries, as well as the 
volume of water dischargccl hr the total systern, are explained by the Iact 
that the catchment arca, ihe worlds largest, is locatecl in a region of 
extrernely high rainfall. To illustnuc, the llow of water in the Amazon sur 
passes the cornbined Ilows of thc 8 next largest rivers. 

The size of the basin with its wide variety of aquatic habitats favors a 
rich and diversified aquatic lnota (Figure 12), and the numbers of both 
individuais and species in thc .vmazon are higher than for any other Iresh 
water region in lhe world. vlorc than 2000 species of fish have bcen 
recordeJ lrcm lhe Amazon.!" 1 .i; ln the Congo, 2nd in ríclmess of Iish fau 
nas, only 560 species have liccn rccorded.:'? 

The rich tropical Iish fauna hns been the basis for a significant commer 
cial fishíng industry anel, li kc t hc Tukanoans. the 10 million inhabitants of 
the Braztlian Amazon, includuu; urban dwcllcrs anel lanuers, rely on fish 
as a principal sourcc o] su~IL·t1,mcc.1-u ir,.5152 Betwccn 50 anel 100 com 
mcrciallv valuablc spcucs ,llc Iouud in the basín, with several common 
varictics large in sizc. Thc pi r.irucu (Arnpc!ima gigas), for exarnple, weighs 
an average of 32 kg, hu t 111a~- at tain 65 kg. Piraíba catfish (Brnc/1_, - 
plutysloma filmncntoswH l rcurh 160 kg. The annual yield for the whole 
basin has recently been cstimated at 200 000 mctric t.3 

At the basis of the A 111,1:e 111 's vast fisheries are the ílooded Iorests. 2° 26 
M Goulding estimated that ,lS much as 75% of the basins marketable species 
rely directly or indirectlv ou ihc Iloodplains for Iood.t+> Recent data sub 
stantiate these findings anel km! further support to this thesís.1uJ.194() 5:< 

The water levels of thc Amazons lowland nvers annually Iluctuate an 
average of 7 to 13 m.> About 3% of the basin, rangmg Irorn 70 000 to 
300 000 km-', is subrnc1gcd lor periods as longas 8 months,? distnbuted 
in l or 2 annual hígh-watcr scasons.v 10.2JJB.39 53 When ílooding peaks. the 
overspill onto the banks mcrgcs the otherwíse separate aquatic and terres 
mal habitats, as watcrs Ilow as Iar as 20 km into the adjacent forests. 
Duríng these seasons, [ish iravcl through the floodecl Iorests, gorging 
thernselves on the abundant Ioods available only then (Figure 11). 

The fruiting cycles of trccs and the life cycles of many fish species are corre 
lated with water regimes .. -\long the lower Río Negro, J Adis and colleagues 
fincl that ~90°ro of annual Irun production occurs with rising waters, enablmg 
seecl dispersai by water anel Iish 2 Moreover, the rising waters create opportu 
nities for longitudinal hsh migrauons into the periphery of the basin (Figure 
7) anel for the sprcadmg of prngeny over the Iloodplain.> 

ln view of the Iact that the Amazon contains the richest and most diver 
sified fauna of any tiver basin in the world, anel that a large human popu 
lauon depeneis upon this fauna, both for subsistence and for commercial 
enterprisc. it is surpnsing that so little attention has been paid to· the 
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indigenaus populations that have managed this cornplex anel rcrnarkablc 
ílaodplam ecosystern over rnillennia. 

Two practices of the Tukanoan-speaking population are ul cuncern to 
us here: the prcservation of the riparian forest for fisherics rathcr thun for 
croplands, anel the regulation of hsh harvests accordmg ln location , 
amounts .. rnd scason. 

Figure -1. 
\\'lute 11<Has. f!ooilpfoí11 1 varcea) ,1 i/1,· 
111d111 cow se uf 1/ic ...\.nw;:,lll. s!w11 Ili_~ ,,IJ1, 
v1<1l dcp,i,Í[!()H <1t1d 11st: ,1 jl,><1,ip/,u,1 f,,, 
rn/111uuu11,111,l t<111,/1i11g 

F LO O D E D FORES T 5 O F .-\ !VL\ Z O N IA : W ATE R 
C.-\TEGORIES, J\IARGIN TYPl::S, .-\ND ECOSYSTUd:i 
Reference to water colar is a shorthand way of desígnanng strcum charac 
ieristics. The colar accornpanies anel thus stands for a r:rnge of physical 
and chermcal conditíons, includíng water clarity, electrolyte coutem, anel 
pH. Rivers originating frorn the Andean piedmont carry wuh t hern heavy 
sedirnenr loads that impari a white or "café au laít" color to the streams 
(Figure 4). \Vhitewater rivers are charactenzed by nutrient-rich alluvial 
suspensions, low transparency; hígh ionic contem, and neutral pi 1 \ Table 
l)Y-50 Through Ilooding, alluvial silts frorn these rivers are dcposited 
onto the margms. annually replcnishing lhe Iertility of th..: nllodplain 
( varzeas 1. 

The \\ ell-studied Solirnóes-Amazon channel accourus for t he major 
ponion nf the systerns whuewater zunes. ln spue of the auenuon given Ln 
the floodplams of Amazonian whitewater rivers, these make up ::;..2.~u ol 
the total Amazon system. The ecology of the remaíning 98% L)f lhe Ilood 
plains diflcrs so rcmarkably Irom those of wlutewrucr nvers l hat general 
izarions baseei ou data from t hc centrul Amazon may not he usefully 
applied to the basm periphery 

ln contras! Lo Lhe whirewater rrvers L)Í the mam course. thc hlackv, .uer 
rivers of thc nonhern pornons of thc basin carrv lutlc or no scdiment. per 
mit greater hght penetration, anel are .u.iclrc \ Tables 1&2) ln corurast 10 
whitewatcr rivers, the nutrient sourcc materiais L1r lhe silt-Irec blackwruer 
rivers are characterisucally poor. 1012 5 l 
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T'1c single most importan.t 
co11t1ibutor of nurrienrs in 
blachwaters is the sur 
m111uli11g f orest. There, u. 
is úic forest that. pmvíclcs 
Jcrtility to tire sícrilc rívcr 
tlirough flooding. · 

Table 2. Limnochernical 
Characteristics of the 
Uaupés River, Brazil* 

pH -f .1 
Ca 0.00 mg/1 
'-lg 0.5-f mg/1 ,. () 25 mg/1 ,.i 

~~ O 21 mg/1 
r •: '<:.n] l O.CIO mg/1 
1·~ ,,_nmp.1 0.91 mg/1 
l f_" 1 lL>f'l l l 1.00 mg/1 
\ln O.OL) mg/J 
í' 0.02 mgíl 
·: • í'lr~ 1 0.79 mg/1 
(1 l1.71 mg/I 
:'1 2 68 mg/ l 
\ 1 J 5-f mg/ 1 

,1 i , , ll, r ,, ,1 }1 1!H· aurhor .u l.1~1,1r1 t 
'11.1-•..)-lt1i-::1iJ in:->i\:tJh\ .:;,ll1lPC::1_l-,'l!h. 
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Table l. Characteristics of Amazonian Water Types 

<ur; 
WATER 

CLARITY (m) 

PRIMARY 
PRODUCTION 

CONDUCTIVIIT (mg/1) PH 

\\l!ITEWATER 

Solimões 

Lago Castanho 

0.1-0.550 6.8-7.S 48.1--83.847 

0.82gC-2day-1 

l\l.J\CKWATER 

Negro 
Uaupés 

1.3-2.347 4.4-4.747 8.4--8 547 0.63gC-2day-l <1.521 

1.4* 4.1 * 0.54~ 
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•dàta cnllected by the author at lauarctê Cachoeira 1979--19~09. annlyzcd hy Santos ct a146 

The hydrochemical parameters of a river are related to the geochemical 
composition of the watershed. The blackwater rivers of Brazil have as 
their catchment ateas the tertiary shields of Guiana and central Brazil, 
geological forrnations that are among the oldest on Earth. Because the 
weathering of these ancient rocks releases few mineral elements, streams 
derived from these areas carry little dissolved inorganic material. They are 
therefore poor in mineral nutrients.30.21.33,42.50 ln blackwater rívers annual 
flooding does not improve the adjacent soils (seasonal igapós) and thereby 
does not increase agricultural potential. Rather, it is the forest that pro 
vides fertility to the sterile blackwater river through flooding. 

TI-IE UAUPÉS RIVER 
Rcsearch for this study was carried out on the Uaupés Ri ver, whose south 
easterly course runs 850 km from the low, eroded, quartzitic sandstone 
mountains of the Colornbian Amazon to enter the Rio Negro at São 
Gabriel da Cachoeira in Brazíl. 

Water sarnples from the Uaupés show this blackwater river to be low in 
calcium, poiassium, phosphorus, and sodium but high in the metals iron 
anel ahnninum (Table 2). Although the waters are relatively transparent, 
allowing líght to penetrate >1.5 m, photosynthetic action is limited by a 
deficiency of important ians such as phosphorus and calcium (Tables 1&2). 
\\'ithout the nutrients necessary for in situ production of large amounts of 
primary phytoplankton, these rivers are of limited primary productívíty 

ln blackwater rivers such as the Uaupés, with depauperate primary pro 
duction, the major sources of biomass in the aquatic system are allochtho 
nous. Whereas the margins play an important role in aquatic food webs 
generally in the Amazon basin, this is nowhere as criticai as in nutríent 
poor blackwater rívers. There, most nutrient sources derive not from in 
situ prirnary production, but from sources externai to the rivers. The sin 
gle most important contributor of nutrients is the surrounding forest. 

Nutrient input from the terrestrial fringes enters the aquatic systern as 
floating debris, mud, and detritus. These include insects (particularly ants, 
beetles, and termites), insect larvae, arachnids, worms, crustaceans, and 
numerous types of plant matter, including fruits, seeds, coarse litter 
( woods. Ieaves, and stems), flowers, pollen, and microílora.2.3,21.25.32.31.so 

The drarnatic and sudden input of vegetable matter brought into the 
tiver by floocling is illustrated by calculations of leaf fall. For the lower Río 
Negro. Adis anel coworkers find that leaf fall is twice as hígh during the 
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inundation phase as it is during low-water periods.' na Denise Cosnch 
(personal comrnunícation) of the Minimum Critica! Size of Ecosysterns 
Project, located at a terra firme site not far from the Adis study; estimares 
an average of 600 trees/ha. If the leaf fall from each tree is 9kg/y, as 
Costich calculates, lba2 would produce 6 t of leaf Iall in the course of orie 
year.cr21 Though much of the nutrients in litterfall is resorbed by the trees 
or remains as organic matter in the soil, a considerable portion eruers Lhe 
ri ver. 

The river encompasscs these nutrient sources during floodmg. \Vhile 
debris from the flanks continually falls mto the river, floodmg dramaucally 
augments the terrestrial input mto the aquanc systern. Water levels Iluctu 
ate signíficantly with seasonal rain regimes in the upper reaches of the 
basin. (The Rio Negro, for example, rises -10 rn/y,2ti the Uaupcs, which 
peaks twice per year, rises 7 m. lu) \Vhcn the rising warers cxccccl Lhe 
capacíty of the bnnks, the overspíll merges the otherwise separate aquauc 
and terrestrial biotopes. The spreading waters provide the fish acccss mto 
the riparian forest, where they disperse to f ced on the many Iood sources 
unique to the margin and season (Figure 5) 

Indigenous Forest and Fish Managernent 
in the Uaupés Basin 

Tukanoans use their knowleclge of the feeding habits of Iish as Llwy hunt 
and track thern m the swollen waters (Figures 8&9) As Iishcrmcn dcpen 
dent upon these tiver systems, Lhe Tukanoans are aware of the relauonslup 
between their environment and the life cycles of fishes (Figure ri), parucu 
larly the role played by the adjacent Iorest m providing nument sources 
that maintaín vital fisheries. Gardens are located in the mterfluvial zones 
(Figure 13), with strong Tukanoan proscripuons prolubuíng deforestation 
of the river margm. Forests along the rivers are never cultivated hecause 
lndians view them as part of the aquatic syslt:m. They are reserved as Ieed 
ing grounds belongmg to the fish. 

Data I gathered over one year in the \Vanano village of Yapunu ou the 
middle Uaupes indicate that thc average Tukano.ui consumes (18 g ol Iish 
daily While Tukanoans consume enough Iish to Iulíill dictary rcquuernents, 
Lhe level of explouauon is low rela tive to orher Iishencs. Approxi nuuely 3 
times as much fish was obtamcd [rom íloodcd Iorests as Jrom any ot hcr hsh- 
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Figure 5. 
A (/cj!), ichrl1yolug1st Bemmd de-:..1.:,011,1 
(ORSTOM), B-D (bdon ), Metco:dt·s Bmc11- 
cow t (INP.4.), m!ll butwmtjud\ Rrn1/w1 dc 
J\Icruua (INR.4.) cxami11e clic stui,,,1th úl/l· 
lellls oj Jlsli collccccd 11eai chc isl,md of 
Cwnru ru d1e cemral :.\uw.::011. Tltc~c d,11<1 
are cumbineli n llli pJc1nl maua collt'<'Ct:,I as 
Jloaung ikbns tn d1e jluoclcd foi t"ot ill <1hlt'1 
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ing location (Tables 3&4). This is of special interest in view of the fact that 
high water reduces fishing yields for many físhíng cornmunitíes, both native 
an<l non-native.t+ Furthennore, these findings reveal that the average weight 
per fish obtained in flooded forests is 363 g as compared to 92 g per fish for 
non-flood seasonal uplands, lending further evidence to the strong corre 
spondence of f eedíng season with water leve 1. 

The Tukano use several fishing techniques that imitate the sounds of 
falling Iruit or nuts which lure fish to the surface. They also attract Iísh by 
attaching seasonal fruits to traps or hook-and-line (Figure 8). ln yet 
another technique, the Tukano place wing traps at the river's edge with 
extensions reaching 40 m to direct fish feeding along the margin into a 
double-V capture chamber (Figure 9). ln one of the most efficient meth 
ods of fish capture adapted to the ílood regime, fish fences are strategically 
ínstalled at low elevatíons in the floodplain. Baskets in the f ence frame 
work funnel and capture fish leaving with the rushing waters as the river 
recedes (Figures 1&10). 

FISHERIES COMPOSITION ANO TAXONOivlY 
The species composition of Tukanoan fisheries contrasts with that of most 
cornmercial food fisherícs, in which a few species are selected for síze and 
taste. Tukanoan fisheries are multispeciflc with no selection for size. The 
daily yields of all the fishennen in a village are typically prepared in indi 
vidual householcls by boiling, then pooled into a communal fish stew . 
Thc combincd catches are consumed by all village restdents, regardless of 
contribution. 

Individual size is relevam, however, when fish is collected for ceremo 
nial giít-gi\"ing. On these occasions smoked fish is presented as a ritual gift 
Lo :1 distam village of kin or in-laws. Pish-offeríngs require that large físh 
be presented in abundance.ro 

Tu kanoans recognize a large number of named fish taxa, organízed into 
classificatory hierarchies. So, for example, one group that corresponds to 
thc genus Sc,rnsalmus (piranha) has 8 constituent member classes, each 
with the designation bu'u in its name. Distinctions at leveis of Iesser inclu 
siveness are marked by modifiers; so for example, bu'u bi, glossing as "rat 
piranha" is one sub-group, while bu'u waso, "sorva piranha," named for 
the f ruit Cowna guíaucnsis (Apocinacea) is another, Tukanoan taxonornies 
are not necessarily isomorphic with neo-Latin or local Brazilían classifica 
tion schemes. Members of a named biotype are distinguished from one 
another on the basis of a physical Ieature, a look-alike (as in "looks like a 
rat"), a relationship (as in kin of x or offspring of x), ora preferred food. 
\Vhen ali categoríes are considered, Tukanoan fishermen recognized and 
narned 91 Iish types f rom recorded captures between 1979 and 1981. 

"-' 1 

TUKANOAN IDEOLOGY AND FISHING 
A nurnber of Tukanoan beliefs limit the amount of Iísh captured and effec 
tívely reduce the size of the exploitable fishing area. Tukanoan beliefs 
regarding human-animal interactions are marked by 2 principies which 
are kev Lo Tukanoan thought: boundedness and recíprocity 

Tukanoans conceive of the world as "families in place." Like the human 
world, the animal world consists of patriclans of anima Is considered to be 
"brothers." each of whom has a designated "sitting and breathíng place" 
{dultinic1). Continuity in space is a critica! dimension of Tukanoan regener 
ation anel is corisidered equally important to animal groups, such as hshes. 
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The absolute dominion of each group in its "sítting place"-íts bounded 
ness-must be respected. 

Bounded groups rnay trade or transact across the social and spatial 
boundaries which separate and define them. Such exchanges-c-reciproci 
ty-are carefully followed and calculated, with numerous words used to 
describe types of debts. No transacnon is seuled untíl its payments are 
compensated. This is the case, for example, in the repayment of ccrernoníal 
gifts, which are expected to match in value the original gifc.10 This was also 
the case in disputes or in war, where a retaliatory act was necessary to cor 
rect an iniual transgression, The sarne prínciple upplies ín euch case: A Ioss 
on one side must be compensated by a cornparable loss on rhe other, 

Like the Tukanoan systern of patriclans, each fish or animal p.uriclan is 
headed by a senior, an oldest hrother, or first ancestor, lt is this pc1tcrfam1il 
ias who, in Tukanoan belief, will go to extreme means to protect his 
group. He keeps dose watch over his descendants anel will retaliate if one 
o[ these is caken.41.si 
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Figure o. (bdoll'l 
fblting ,H nvcr JJIW'}Jll, Bw h-cl,Hh p,nnc 
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Figure 10. 
Thc bmh.:111,1p (hubkuy.rka). :\ hi11 ncr ,1J 
bmnbou m ~aplin_g~. Jiui:.I II ith e, lu1,ln,.il 
bi1slu:1s, is pí<1c.:d l>cllll't"tl w ,·<1, o/ li1,gh 
gm11ml i11Jl!wdc·d fi,int, .-\ LU:-.D {,1!,u,, 
& bdm, ), pi cpw 111,g <1 h<1,h·1 1,,11> l. \Jtll,1- 
clk), bmlict~ ~/w1111 111 plt1,l' ut J1,J, !J.11, IL t 
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.·\ r t1!10, e'· /1<11 1: , /,11 '1 )'r/1111 i11.~ i/lu,11 n1111g 
r11c Cvnndon ,111•1111111 ,u/;n, Clll l'lin1,, 
B I lrdnt1 l. p/1,•1,, ,111,I l 11b111,>1111 hu 111 !,,r/1 
pr1inri1t.'<: s/1<11, 1111_'. \ h kn~ ~< !111mhu1 gki. 
,•11r o/ 1/ic m,pn '/'"' ,,., r1rlr1prrrl 111, n11- 
q11m11g 110 f, "rf' 111 1/)( fl11<1d1 d f,,,, ,1. 

Severa] points crncruc \\ uh regarei to traditional Tukanoan man-Iish 
relauons, First. thesc rclnuons are go\·erned bv rules of balance and reci 
procitv An objcct takcn f rorn onc realm is cornpensated by an object 
takcn frnm another. Scc oncl. hct \\TCn rnan anel fish thcrc is no superior 
partr· Thcv are. rathcr. ol cqual power to destro)'. 

Thc vicw of thc cnv iroumcnt dcscribcd herc coutrasts wiih \Vestem 
belicf moclels. For Tukauoans. boundaries are iespccted anel reciprocity the 
mode of bounclary-crossmg. Brcaching the rules crentes írnbalance anel 
requtrcs retal iauou. Thc num heis of both humans anel Iish are seen as Imite 
and prrcunous. lockccl í 111, 1 a cnrcfullv monitorcd cxchange relationship. 

We shall see how thcsc prlnciplcs apply in the case of Itshing. Animal 
guardians are reganlcd as dangcrous, but th ey are not ubiquitous. 
Exarnining thc locauons ol guardian sprrits anel the iaboos associated with 
cach locru ion rcveals pnucrns which suggest that their impact C1l1 the 
maintcuancc of íísh popul.uions may be significant. 
Rr:m.JCT!l), or Errrx.nvr r1~1ns..;(; ARE.\. The Tukanoan Arapaco live in 5 
contiguous villagcs al()ng thc middle Uaupés River. Each scttlcment is 
thought to havc fishing dominiou ovcr a define<l length of nver propert)'. 
\\"ith111 t h e vici n i tv of thc 5 scttlcments (populauou. 202) 26 such 
guardíans are thought l\l rcstrict access to fishing locations. 

Onc Arapaco Yíllagc llÍ 38 inhabitants (dose to the mcan of 40 persons 
per villagc for .vrapaco <culcmcrus) was studied in detail to determme the 
cxtcnt of fishing prolubitions. The village of Dia Pohsa Yuhuro has com 
plete í1shing dominion 11\ r r 8.8 km on lhe Uaupés River anel 29 o[ its trib 
utarv strcams, toialuu; l (1-f.1-i km of river Irontage. \Vithin this limiterl arca 
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the Arapaço believe that guardian spirits restrict or prohibit fishing in 17 
of 29 tribucary streams, The combined lengths of all streams is calculated 
to be 156 km. Of this total, no less than 96 km, or 62%, is restrictecl. 
Whar are the effective consequences of these proscriptions? How signif 

icam in terms of fishing area are these restríctions? Is there a correlarion 
between the proscríbed arcas and ecologically meaningful locatioris? 

In ihe long run, the consequences of such proscriptions coulcl serve to 
conserve Iish stocks if the areas under restriction were critícal to the main 
tenance of the fish popularions. This would be the case, for exarnple, if ihe 
restncted areas correspond to spawning sites. On the west rnargin, ali 
streams running through low ground are restrícted. Certain headwaier 
ateas. said to be spawning sites, are heavily restricted in the high-water 
season. Funherrnorc, all islands but one (at least 10 times the síze of Lhe 
others) are under permaneru proscriprion. The Arapaço explicitly report 
that the protected island arcas correspond to the spawning grounds of the 
físh arncu (Leporímts spp). Other restricted areas may simtlarly correspond 
to spawning grounds, or may act as refugia for Lhe growlh of Iish stocks. 

CHERNEL:'1.: TUKANO,\N FJSl!!NC 

Figure 12. 
Fish swuples from 1/ic Uaupó Rh a,~ 
Brnzi!, col/ectec/ by Ll1e 111aJior a11d f o,.: 
Cordeiro of Yapíuw. A (abo1 e). a pus,lblc: 
new specíes of Hydrolycus: 11011 w1d.:r 
sttuly by Naercio Mrnezcs L\t:SP/.\/usco 
de Zoologia, Uníl'ersidadc de Seio Pn,duJ. 
B (middle), tl1e wu1s1uil cmfish . Astero 
physis batrachus, The distiHni, e, ldrgc 
111011d1 «crs li/1e u Lrnp c/oor, e11,1bli11g il w 
swa!low prcy 11 ídt bocly mass gr.:wcr dum 
üs 01r11. C (brim,), Anostomus sl11J11 ing 
unusrw[ mo11d1, possibly associmcd II ic/1 
feeding OH ulg(1e mui 01hcr org,rnís;11s 
from se111i-s11/.Jmaged /Jrnnclies ,md 
f allen rrces. 20 
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Thcse data indicate th.u tia: llooclplains, the primary target of frshing 
cffuns and relatcd fishin,L; \ ulds. is thc sarne habitat that is selectively reg 
ulaicd Findings suggcq t h.u \\ lnlc fishíng yields rmgh; be increased con 
<iclcrablv 111 t hc abscncc ol p 1 (1 h i hi tious. a strntegy of .. pulse físhing .. pro 
tens sites during pcriods cnuc.il to fish grcmth. und 111~1:; reduce pressures 
duo Lo loculiccd and spcciahccd Iistung. 
T L'I( _-\ ~ O . \ '\J A G R 1 C l !. T L: R E 

Thc Tukano.m pract icc ,1! prcscrving rrver margín wiklhfc for Iísheries 
nuu n tcnaucc coníl icts "1 t h t lu- widcsprcad trencl amon_g "deve lopers" to 
util 1 :e l lus .irca Ior ,1,,:11 cul L iu e. Total animal biornass 111 thc blackwater 
Iloorlcd loicst has not hcrn c.;;t t m.ucd. Such a calculation would facilita te a 
true cvaluauon o l t hc llnntlcd lorcst as a fishenes reserve. lnstead. let us 
cxanunc tlic ,1grícultural ,dtc1 native. 

2'(lils gcncratccl hv t lu. ,gl'l1l()gícally a n ci c n t gramtic anel gneissic 
Guinana slucld acruss \\ lucl: thc Uaupcs R1Hr flows are among Lhe least 
frn1lt- suils 111 thc worhl <-;ui] samples obtained along +5 linear km ín the 
milk!lc Uaupcs rdkcl t hc ln\\. mu.ncnt content and extreme wcathermg 
\Yhich tvpihcs soils ge11c1,11cd hv the ancient shicld ( Table 5). 

Thc 2 prcdominant ..;ntls oí ihc rcgmn. wlutc sand Spodosols. anel recl 
aml \T l l ()\\" !',<1111mc11h. 1 csu lt [roru in tens e cvpostu e m a stronglv acid 
mcclmm. '-;11ndo~l1]<; .md !'~a,nmcnts are acidic. mlcrulc soils. whose high 
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leachíng potential results in aluminum toxicity, as well as in deficiencies 111 

importam rnicronutrients, inclucling phosphorus, potassium, calcium, 
magnesium, sulfur, and zinc, necessary for reasonable agricultura! yields. 
P Sanchez concludes that " ... the agricultura! potential of these soils is 
very limited and their erodability high" anel recommends against cleanng 
either Psammants or Spodosols in the humid tropícs.» 

Since soil nutrients are principally derived from the Iorest cover and are 
quickly eroded with clearing, the consequences for agriculture are dramat 
ic. The rapid decline in soil fertility results in reduction of agricultura! 
yields with each succeeding crop. Accordingly, indigenous utilization peri 
ods are short, and fallow periods, long. Tukanoans use the sarne plot for 
only 2 consecunve plantings, a period never exceeding 4 years. Yields 
from the 2nd planting are substantially lower anel further plantings in the 
sarne locatíon are regarded as fuule. After the 2nd crop, the plot is aban 
doned, and, except when there is a shortage of land, lef t to lie fallow for 
>20 years (Figure 13). 

D Dufour's work on Tukanoan agriculture in Colombia!e shows the 
rapid decline in yields once the primary forest cover is removed. Her fig 
ures for manioc indicate that tuber weight from gardens cut from primary 
Iorest is almost twice that of planes grown in gardens cut from secondary 
Iorests: an average of 0.659 kg versus 0.378 kg per plant. Plants requiring 
a hígh or sustained nutrient base do not thrive on these soils. Intensíve 
agriculture, without nutrient supplements, would be an inappropriate 
land-use choice. 

Manioc (Manihot esculenta), the principal subsistence crop for 
Tukanoan and other Arnazonian cultivators, is relatively tolerant of the 
high acidity and nutrient poverty of whíte sand soils. lt is, however, sus 
ceptible to humidity. Thus, while manioc may be a suitable crop choice for 
blackwater upland soils, 1t is not suitable for soils subject to inundauon. 
Dedication of the floodplain to a crop with low tolerance for humidity anel 
a long growing season would therefore be unwise. 

The Tukanoan assessment makes good management sense Ior 2 rea 
sons: The forested river margins are essencial to the regeneratíon of fish 
stocks; and they are unfavorable for agrículture. 

MODELS OF FLOODPLAIN AGRlCULTURE: SUMMARY 
Common representations of the river margin as a fertile plain are based 
upon models derived from the ecologies of whitewater river systems. Such 
models cannot be applied to blackwater systems. Unlike blackwater nvers, 
whitewater rivers carry suspended sediments across great clistances, wash 
ing new nutrients onto the river ílanks with each flood. 

The blackwater floodplain contrasts dramatically with the whitewater 
floodplaín: Its nutrient source materiais are characteristically poor anel its 
waters are not laden wíth silts. Flooding does not improve the adjacent 
soils in blackwater rivers and does not increase their potentíal agricultural 
prcductívíty Rather, the partem of fertility renewal is the reverse: It is the 
forest that restores anel rejuvenates the river system. 

Conclusion 

One may not assume that the members of any culture, índigenous or 
Western, are conservation-minded. The practices I have descríbed are cul- 

Cli[RNELA. TUK.-1.NOAN r-JSl!ING 

Table 5. Mean Values for 
Soils Sampled at 25 Locations 
in the Uaupés River Basin " 
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· Tu1w11oa11 fishennen 
engage in an elaborate 
floodplains fishe1y with 
specialized fishíng gear 
tailored to tlic condítions 
of the Jlooded f orest, 
enabling them to fish dur 
ing the turbid highwater 
seasons when many other 
fishing populations endure 
declines in fishing yields. 
Tithanoans also practice a 
f 01111 of pulse fishing, 
peliodically prnhibiting 
Jishingfrom stnuegic 
areas. Fishing may be 
rest1icted to as little as 
38% of the total rívcr mar 
gin available. The result is 
a management system 
which allmvs f 01; yet distín 
guishes, 1nmwn use areas 
and animal rcfuge areas. 
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tural, not natural, and are based upon careful observation and learníng, 
The Tukanoan case is exceptional rather than universal, and is selected 
here as a model of long-terrn benefit over short-terrn gain. It is of special 
interest because Western scientísts have only recently become aware of the 
intricacies of fish and Iorest interdependencies; and, because both físheries 
and Iorests are under increasing threat from overexploitation. 

The current status of Amazon fishenes is a growing concern, as the rate 
of exploitation increases5,l2.H.1s.s2 and as developers and colonists apply 
pressure to convert gallery Iorests to cropland. Fish has been one of 
Brazils principal exports. A sizable portion of these fish are freshwater. If 
riparian Iorests are squandered, an important resource may be lost. 
Closely tied to the forest are not only rich terrestnal resources but also the 
aquatic life of vast tracts of water courses. 

The Tukanoan Indians oí the Upper Rio Negro basin in the northwest 
portion of the Brazilian Amaz on rain forest have managed the delicate 
ecology of the Iloodplaín over generations, structuring subsistence activi 
ties around the physical anel limnochemical limitations of infertile black 
waters. By reserving the natural vegetation of the riparian forest for fish 
eries maintenance rathcr than deforesting the rnargín for agriculture they 
demonstrate the poteruial of the forested floodplain as an important 
source of animal protein. Experimentation shows no comparable potential 
for agricultura! producuon ou blackwater soils. For the Tukanoans, forest 
mamtenance and restrictcd [rsh harvesting allows a potentially infertile 
system to remain a relativclv productive one. 
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Lista de 94 espécies de frutas e sementes consumidas por peixes no rio 
Negro, feito por Goulding et. al.(1988) 

Secd Condilion 

Vismia Guuiferae 86933 
Nectandra Lauraceae 87150 
Eschweilera Lccytluuaccac 87058 
Aldina Leguminosae 87045 
Campsiandra Legurninosae 86396 
Cassia Leguminosae 86453 
Crudia Leguminosae 86457 

_Dalbergia Lcguminosae 86440 
Derrts Leguminosae 86367 
lnga Leguminosae 86437 
Lonch;rpus Leguminosae 87147 
Macro bium Legurninosae 87] 19 
Melanoxylon? Legu mi nosae 87098 
Park ia Legummosae 87034 
Peltogyne Leguminosae 87142 
Pentaclethra Leguminosae 87043 
Pitheceltobium Legurninosae 86336 

---2._warr::ia Leguminosae 87006 
Vigna Leguminosae 81073 
Potalia Loganiaceae 87158 
Strychnos Loganiaceae 87063 
Acmanthera Malpighiaceae 87003 
Burdachia Malpighíaceae 87033 
Byrsonima Malpighiaceae 87137 
Heteropterys Malpighiaceae 87065 
Cfidemia Metastomataceae 81151 
Henriettea Melastomataceae 86332 
Toccoca Melastomaraceae 86996 

Sciadotenia M enispermaceae 87134 
Byttneria Moraceae 86416 
Cecropia Moraceae 87099 
F1c11s Moraceae 
Viro/a Myristicaceae 87011 
Moutabea Polygalaceae 86388 
Coccotoba Potygoneceae 87064 
Triplarts Polygonaceae 87061 
Quiina Quiinaceae 87007 
Amatoua Rubiaceae 87146 
Bothnospora Rubiaceae 87081 
Chomelia Rubiaceae 86305 
lOIISSUH'(I Rublaccae 87165 
Duroi« Rubiaccsc 87035 
Faramea Rubiaccae 86992 
l '11/irm1rt'u Rubiaccae 86412 
Posoqueriu? Rubiaccac 87088 
Psychotriu Rubiaccac 86382 
Sphi11ctr1111 hu» Ruuiaccac 86994 
S1ach_1·11rrlit·1111 Ruhiuccae 87005 
fo/1.,111 Sapmdacc;1c 86391 
(ÍOl/l/JfllffilllW Saporaccnc 87050 
.\imt:1,11 S1111a1 ubacca« 87121 
( iu,1~1111w S1c1 culraccae 87164 

Ali fruir and/or seed spccics, along wiih thcir lcavcs and oftcn Ilowers, that Rio Negro fishcrmcn rcporred 
as fish Iood wcre collected. Ali f ruu anel sccd species that fishes were observed Ieeding on were also collect 
ed. The plants were idcntified by specialists listed in the acknowlegments. Only generic names are included 
hcrc as specics of the sarne gcnus usually nave very similar fruus. The piam ccllection is registered in thc 
Museu Paraense Errulio Goeldi (MPEG) in Belém, Pará, Brazil. 
Sccd condiíion in siornach or iniesnne coniems is indicarer] as eirhcr whole ot masricated. Seeds swal 

lowcd wholc are potcntially disperscd (icluhyochoryj, 

Gcnus Family 

Guaueria Annonaceae 
Pseudoxandm Annonaceae 
A mbelania A pccynaceae 
Bonafousa Apocynaceae 
Forsteronia Apocynaceae 
Himatanthus Apocynaceae 
Malouetia Apocynaceae 
Mesechue; Apocynaceae 
Odol/ladenia Apocynaceae 
Astrocaryum Arecaceae 
Bactris Arecaceae 
Leopo/drma ~ Arecaceae 
Marsdenia Asclepiadaceae 
Arrabiaaea Bignoniaceae 
Clytostoma Bígnonlaceae 
Distictelfa Bignoniaceae 
Mansoa Bignoniaceae 
Tabebum Bignoniaceae 
Tanaecium B ignon i aceae 
Cordia Boraginaceae 
Tournefortia Boraginaceae 
Couepiu Chrysobalanaceae 
Hirtetta Chrysobalanaceae 
Licanta Ch rysoba tanaceae 
.-i 111sei11 Colvolvulaceac 
B11chc11a1•w Combretaccae 
Cotnbrounn Combreiaccac 
Co111um1s Connaraccac 
Ro11n•a Connaraoeac 
Díc1t11ros1_v{i:s Convolvulaccue 
Cct_1'apo11w Cucurbitaccae 
Gurania Cucurbiiacc.it• 
Dolwc11rp11s Dillcniaccac 
Ti:t,acc•ra Dillcnraceac 
Diospyrm Ebcnuceao 
rllc!wm"', Euphorhi;icc.ic 
Cro11111 !!11pl\{1rbÜlccac 
l)alc•1·/11011111a 1: u 1ih(1 rhia ccuc 
/11•1•1•11 C:11p/1orl>i:1n·;1c 
Ait1/J/W//11'11 l::11pl1orbian·al' 
/'irauh,·1, b1phmbi;,.-~·ac 
L11c•1í11 J.'lacouniacc.1,· 

MPEG # 

(·(,( (_ l ( {:( l { 

87126 
871 JJ 
87144 
87984 
87000 
87039 
87062 
87083 
87023 

87135 
87076 
86379 
86356 
87101 
87082 
86844 
86348 
87020 
87046 
87136 
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Aquas i lvi cu ltu re: 
Raising Fish in the Amazon Flood Forests. 
-More intensive forms of aquaculture can also supply dietary protein to /arge urban centets, 
contributing to limit deforestation caused by catt/e husbandry.- 

Ramon Gerrits1 and Hendrik Baas2 

Keywords 
Amazon basm; blackwater rivers; flooded forests; 

energy flow; aquaculture; management. 

lntroduction 
The Amazon basin is the largest freshwater system 

on earth, wíth dimensions comparable to that of a sea and 
an aquatic fauna as divers and abundant as found living 
among coral reefs. Goulding {1989) estimated that there are 
between 1,200 to 2,000 fish species living in the basin3• 

Not surpnsmgly, fish and other aquatic animais 
traditionally formed the main source of dietary protem for 
local ínhabitants, as well as a readily accessible opportunity 
for income. 

Over the last 30 years, however, the demand for protein for 
human consumpuon in the Brazilian Amazon has increased 
duc to the explosive population growth, namely, from l.8 
million people in 1960 to 9.2 million in 1991, representing 
a five times increase of hurnan density in lhe Amazon basin 
(ela Costa, 1992). As commercial fisb stocks nave become 
more scarce, local subsistence fisherman are forced to seek 
ncw economic opportunities. Aquaculture is hereby often 
menuoncd as a prornising possibility, but until now the 

1 Fundação Olho-d "água, Ru:1 Cel. Puno Ribeiro s/n, 68.280 000 Faro - 
P;u.\, Ur.1z1!. 

2 Fundação Olho·d':t!!u:1. I' O !lo~ C.ú2, lOOO AR Arnsterdarn. The 
Ncihcrl.rndv. Te! · + 31 -'.!0-6S-l7IUS, Email olho:1gu;1@~,-1all nl 

3 Cnmp.rr«: in 11 hulc Luropr ihcrc .irc 11nlr around 2(XI treshwarer 1pc~LC\. 

innovative character ofthis activity, formerly nonexistent in 
the Amazon basin, has Iimited the impiementauon of 
appropriate srnall-scale aquacultural systerns, 

In this arlicle we will examine the potential of extensive 
aquaculture in enclosed natural environments of rivers 
which drain from the Guyana Shield. This will be done 
mainly by examining lhe primary production in flooded 
forests, since we consider the utilization of the naturally 
available nutrients to be the limitmg factor of extensive 
culture systems in the basin. Furthermore, some 
management aspects of the proposed systern will also be 
discussed. 

Hydrology 
Most of the northern rivers of the Brazilian Amazon 

basin drain from lhe Guyana Shield, whereas these are 
characterized by nutnent-poor waters, m contras: to the 
mainstrearn Amazon and its tributanes which originate 
frorn the Andes. Conventionally, lhe former are called 
blackwater or clearwater nvers and the latter are considered 
whitewater rivers. Annual water level fluctuations in Lhe 
basin can differ more than 10 meters, inundating 
floodplains and rnainland forest. This yearly cycle is 
essential for the food web and reproduction strategies of 
local fish species. as they are adapted to rapidly colonize 
inundated land during rising waters, when new habitats 
become available. 

•. 

Despue many differences, the Amazon basin can be 
considered as a continuous hydrological systern, with many 
fish species migrating bcrween lhe Amazon (whitewarcr) 
floodplams and (blackwatcr) tributaries 
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'I Flooded forests · . - Energy flows in flooded forests 
The most important biotope for fish in lhe black- The total input of extraneous energy into the water, 

and clearwater rivers is formed by flooded forests (igapó) however, consists mainly of leaf Iitter.cAn average leaf 
during lhe high water season (approxirnateíy from litter producuon of 10 ton/hectare/year was recorded in 
Novernber to May). The igapó provides shelter against flooded forests by Adis and Klinge (in: Soares et al., 
dolphins (Sotalia fíuviatilis and Inia geofrensisi and seine- 1986). Walker (1995), however, recorded a dry rnatter 
físheries, besides forming lhe most essential source of production of 0.5 to 4 ton/nectare/year, showing that leaf 
system-extemal input of nutrients for the ichtyological food litter productions can vary considerably depending on lhe 
web in blackwater environments. Amazonian fishes are type of ílooded forest as regard to soil profile, canopy 
hereby adapted to eat leaf liuer, fruir, seeds and density and botanical cornposition. 
artrhopodes that fali out of the trees during the floods 
(Goulding, I 981; 1989). This externai supply of energy 
fuels lhe food web, contributing to the high fish diversity. 
Igapó fish fauna is further characterized by a large diversity 
of species, high spatial 
organízation and low population 
size, set within a highly unstable 
dynamic systern (Henderson, 
1990). 

Local fisherrnan at the 
Nhamunda River (the states of 
Pará and Amazonas) suggested 
lhe use of igapó for aquacultural 
purposes. Hereby, lhe 
irnportance of trees to lhe fishes 
is recognízed by them, who 
generally leave fruit-bearing 
trees standing on lhe warer-edge 
when clearing land because they 
are known to attract fish. Palm 
fruits such as jarnary 
(Ast rocaryum jauaryv, seeds 
from rubber trees (Hevea 
brasiliensis and H. spruceantú 
or from Pseudobombax 
munguba, for instance, are 
traditionally known to be pan of 
fish diets, bemg often used as 
bait for the highly appreciated 
iambaqui ( Colos soma 
macropomum). 

Figure 1. 
Schematic illustration of a flooded íorest habitat . 

(Goulding, 1989) 
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•... Toe leaves themselves are of no nutritional value for fish, 

. but the Iitter supply energy for decomposing organisms like 
. fungi and bacteria. These heterotrophic organisms form the 
~ basis of the aquatic feeding web in flooded forests, in 
• contrast to most water systerns, where algae and 
·j phytoplancton are responsible for the primary production. 
~ In the case of flooded forest, the input of primary 
· produclion (photosynthesized matter) is maínly coming 

írorn trees in the form of litter, which is rnineralized under 
water into detntus, 

Toe litterbanks serve as substrate for a whole range of 
small organisms (Chironomidae and others) with a 
rmnimum average density of a 0.5 to 2 organisms / cm2 of 
leaf surface (Walker, 1988). These small organisms form 
the main food item for fishes in the igapó, together with 
sponges, rotiferes/thacamoebae (microfauna, unicellular 
bacteriogagae stuck to leaf surface), algae and also lhe litter 
itself , which is rich in bàcteria and fungi. However, it must 
be noted that little is known about the dynamics of energy 
flows through igapó feedíng webs, whereas other substrates 
may also play an importam role (Walker, 1995). 

The potential of extensive aquaculture 
in flooded forests 

The values above mdicate the viabiluy of extensive 
aquaculture in such environments. For instance, lhe 
potential dry rnatter availability of Chironomidae and other 
small organisms is estírnated at a few tons/hectare (based 
on Walker, 1988).Together wuh the estimated producuon 
of I too/hectare in flowers and seeds, we can assume that 
there rs enough feed available in flooded forests to support 
rcasonable aquaculture production. A large part of this 
natural producuon could be utilized for lhe growth of 
commercially inieresung fish spccies. 

Scen Lhe low productivuy of caule husbandry on lhe oxisols 
and podsols adjaccnt to black and clcarwater rivers, 
namcly, around 26 Kg/hcctarc/ycar (Junk, l 984, citing 
Feamsidc. 1979), one is mclmcd to favor aquaculturc for 
thc producrron of dietnry protein 111 lhe Amazon basin. 

Namely, fish culture in it rnost sirnple form renders rnuch 
higher yields (Junk, 1984). 

Management aspects 
To utilize the availability of nutrients in flooded 

forests for aquacultural purposes, some interferences in the 
natural environment will have to be realized. First of ali, an 
appropriate enclosure will have to be devised to confme the 
fish bro-mass. Plaslic rigid netting, available on local 
markets, should provide sufficient protectíon agamst 
dolphin and piranha darnage. 

Stocking is dane during the low water season, when 
fingerlings can be easily caught in small streams on lhe 
floodplains (personal observation). Regular harvesting can 
begm after a growth period of six rnonths, when the water 
levei is high and market prices for fish are attractive 
because of the diminished fisheries catches dunng this 
season. 

Harvesung sites must be created wíthin the enclosure to 
enlarge the catch ability of fish, also during high water 
leveis. This demands a complete cleaning of tree-debris 
accumulated at the bottom near the catch site, which 
otherwise would get stuck in nets. This cleaning will have 
to be carrred out during the low water season, as well as 
pest contrai (mainly agamst carmans and anacondas), the 
yearly stocking of brood and lhe planting of fruir trees, The 
Iatter will have to be selected accordmg to lhe crude protein 
contem of their fruus, as well as to their yearly 
producuvuy. 

•. 

Prirnary production (algae, periphyton (attached algae), 
leafs and fruits) can be enhanced m consort with scavaging 
ducks, which provide manure to the systern. 

Fish composition 
One of the advantages of aquaculture abovc natural 

aquatic producuon systerns ín flooded forests is that onc can 
detcrnune in largc exrcnd the ichtyological cornposition, 
herchy favormg a polyculturc of corumcrcrally rnost wamcd 
spccies. Besulcs thc alrcady menuoned tambaqui, a large 
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portion of lhe biomass can be occupied by piscivores 
(contrai físhes), like pirarucu tArapaima gigas) and 
tucunare (Cichla ocellarls and C. temensisy, besides 
opportunists like curimata (Prochilodus nigransy. 

Figure 2. 
Schernatic illustration of the nature of lhe foodchain 
sustaming fish diversity in the three mos! cornmon habitat 
types of lhe Archipelago of lhe lower Rio Negro. The 
numbers represem the percentage of species that fed 
significantly on each food category. 
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(Goulding, 1989) 

ln the Amazon waters, piscivores represem a relative large 
proportion within the fish biomass, as high as 35%, with a 
production consisting in 25% ( Baíly, 1982 in 
Lowe-McConnel, 1987). To feed the-control fish, 
detritivorous Iish (fish eating decornposing organic 
material) like jaraqui (Semaprochilodus sp.) can be stocked 
in a large proportion. The lattcr is also commercially · 
appreciated, however in a lesser extend. Other naturally 
present fishes in flooded forest, Irving on detritos, 
tree-bark, preriphyton, insects and other small organisms, 
serve also as prey to control fish. These fishes colonize the 

flooded forest each year, without the necessity of 
stocking. 

Final remarks 
There are many forms of extensive aquaculture 

possible in the Amazon basin, especially in the 
floodplains of the Amazon river, where lhe prirnary 
production is many times higher than in black- or 
clearwater systerns, due to lhe yearly sedimentation of 
alluvial nutrients. More intensive forms of aquaculture 
can also supply dietary protein to large urban centers, 
contributing to limit deforestation caused by cattle 
husbandry. ln this context we would like\o conclude 
ciung Rai & Hill (1984): 

"The flow of energy, the production of bíomass, lhe 
continuity of life on a micro scale, may someday be 
extrapolated to the macro levei, where, instead of 
feeding microbes, lhe Central Amazon lakes rnay feed 
human populations to an extend only dreamed of now" . 
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r-. 

r- Apresentação 
r: 

Este relatório descreve as atividades realizadas durante a primeira visita de campo da 
equipe técnica no âmbito da cooperação entre a embaixada dos Países Baixos no Brasil 
(BZ/DGIS) e o Instituto Socioambiental (ISA), com a finalidade da implantação de um 
projeto de piscicultura em prol de organizações filiadas à Federação das Organizações 
Indígenas do Alto Rio Negro (FOIRN). 

r . 
A área visitada foi o alto rio Tiquié, de onde partiu a iniciativa do projeto, através da 
CRETJART (Coordenadoria Regional das Tribos Indígenas do Alto Rio Tiquié). Desde a 
sua criação em 1992, a implementação da piscicultura no alto rio Tiquié tem sido o carro. 
chefe desta organização. A partir disto, foram feitas algumas tentativas para introduzir a 
piscicultura na reglão (ver Brasil 1995; Mendonça & Senhorini, 1997; Cabalzar, 1997-a e 
1997-b), porém sem a devida continuação do acompanhamento técnico, o que resultou 
na estagnação das atividades. 

r: 

Na proposta apresentado posteriormente à embaixada dos Países Baixos 
(Sustentabílidade e Proteção Ambiental no Alto Rio Negro -Experiência Piloto de Manejo 
Agrofloresta/ e de recursos Pesqueiros em Comunidades Indígenas do rio Tiquié) o 
escopo original do projeto foi aumentado, incluindo também um item de manejo 
agroflorestal. A presente fase do projeto, aprovada pela embaixada, se iniciou em 
fevereiro e tem a duração prevista até o fim do ano, com possibilidade de continuação. r-. 

r: 
r 
r- 

Este relatório descreve a minha participação na primeira visita de orientação da equipe 
técnica à região do Projeto. Baseado nos dados coletados durante esta visita, será 
elaborado urna proposta para o projeto definitivo, incluindo o item sobre manejo 
Agroflorestal (veja também vld Ve/d 1998-a e 1998-b). 

r. Ramon Gerrits 
Abril de 1998 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
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Introdução 

Este relatório descreve as atividades realizadas durante a visita feita à Reserva Indígena 
do Alto Rio Negro, mais especificamente para o alto rio Tiquié (ver mapa). Esta primeira 
visita durou 25 dias ( de 1 O/ 03 à 4/ 04 de 1998), incluindo uma viagem de três dias de 
voadeira para se chegar ao local. 

O objetivo desta visita de orientação foi poder avaliar as condições locais para a 
implementação de um projeto que apresentará a introdução permanente da piscicultura 
como um dos seus principais itens. A justificativa para a introdução da piscicultura - 
anteriormente inexistente na região -:- se encontra na luz das crescentes reclamações por 
parte dos agricultores sobre a diminuição do estoque pesqueiro, que representa a sua 
principal fonte de proteínas. 

Face à isto, decidiu-se também investigar as causas desta diminuição e a possibilidade 
do manejo sustentável dos recursos aquáticos, formando assim uma dupla abordagem 
em relação ao problema (piscicultura/ manejo dos recursos pesqueiros). 

Dentro deste contexto, fez-se então um reconhecimento físico da área, coletando-se 
informações mais detalhadas sobre o seu relevo, sua vegetação, a ictiologia local e a 
sua gente, complementando, assim, as informações já obtidas através da literatura 
(Milton 1984; Moran 1991; Chemela 1989, 1993 e 1994; Ribeiro 1995). 

O presente relatório descreve especificamente as atividades realizadas durante este 
primeiro levantamento e apresenta alguns dados básicos sobre as comunidades 
visitadas. O parecer técnico em si, onde a maior parte da informação coletada foi 
processada, será dado em dois relatórios separados (veja Gerrits 1998-a, sobre o 
diagnóstico pesqueiro, e 1998-b, sobre as possibilidades da piscicultura na região)1. 

1) Atividades realizadas 

1.2. Visita às Comunidades 

No total foram visitadas 12 comunidades do alto rio Tiquié (sendo 7 de etnia tucano, 4 de 
etnia tuyuca e 1 comunidade maku), onde tivemos a oportunidade de conhecer os 
agricultores, seus costumes e, principalmente, o seu sistema agrícola (incluindo as suas 
práticas pesqueiras). As pessoas nestas comunidades também formaram a maior fonte 
de informação sobre a ictiologia dos diferentes trechos do alto rio Tiquié, incluindo os 
problemas associados à pesca durante os últimos 20 anos. Informações foram obtidas 
tanto por meio de conversas informais como através de entrevistas de fundo2, que juntos 
com as observações de campo formaram a base do parecer técnico. 

1 Isto foi feito para evitar o acúmulo de inforrnaçâo, facilitando o seu manuseio. 
2 As entrevistas foram feitas principalmente com as lideranças das comunidades. 
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Segue uma listagem cronológica das comunidades Jevantadas3, acompanhado de alguns 
dados básicos, além de comentários gerais sobre cada visita e uma revisão das práticas 
de· piscicultura já implementadas durante parcerias anteriores. Este último se refere 
principalmente às barragens de interceptação construídas sob orientação do Prof. 
Deusimar Brasil, da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade do Amazonas (veja 
Brasil 1995). Todas as comunidades, sem exceção, mostraram um forte interesse pelo 
desenvolvimento da piscicultura local. 

- 1) São Pedro 

Presidente : 
vice-presidente: 
monitor": 

Guilherme Pimentel Tenório 
Higino Pimentel Tenórío 
Adão Amaral Barbosa 

Número de familias5 : 11 
Número de pessoas": 90 
Média (pessoas/ família): 8,2 

Condições da barragem: Pequena área inundada (aprox. 200 m2)7, estocada com 
tambaquí (Co/ossoma macropomum) desde 14/ 07/ 97 (veja 
também seção 1.3, mais adiante). Foi constatado a 
presença de pequenos sanguessugas neste viveiro, o que 
toma a depesca desconfortável. Uma segunda barragem, 
situada logo a jusante, fora completada durante o período 
da visita de campo. Ainda não havia sido inundada. 

- 
Observações: 

a) Em São Pedro há vários poços rasos onde se cria tilápia (T. ni/oticus ), de acordo com 
o modelo clássico de baixa produtividade que normalmente é usada em regiões de 
produção margínal. A água destes poços é preenchida regularmente com um balde, 
trazida da beíra do rio, representando um insumo de mão-de-obra praticamente proibitivo 
tendo em vista a baixa produtividade do sistema versus a topografia da região. Este 
sistema foi introduzido em São Pedro pelos salesianos em 1996 como projeto piloto, mas 
nunca teve qualquer acompanhamento técnico. Como era de se esperar, os exemplares 
adultos encontrados nestes poços apresentavam o crescimento retardado devido a 
sobre-população de atevinos. Ironicamente, os agricultores estão esperando há anos até 
que os peixes cresçam, o que nunca vai acontecer nestas condições. Os donos dos 
poços foram obviamente orientados neste sentido durante a visita. 

- 

- 
3 Devido à um mal-estar por parte do autor, não foi possível visitar Fronteira, a última comunidade 
na parte brasileira do alto rio tiquié (para maiores informações sobre esta comunidade, veja 
Cabalzar 1997-a, 1997-b ) 
4 Esta função é geralmente ocupada por um encarregado pelos trabalhos comunitários, funcio 
nando como uma espécie de "supervisor de obras", ou capataz. Estas pessoas são também os 
responsáveis diretos pelos trabqalhos de piscicultura. 
5 Informação prestada pelo capitão ou presidente da comunidade. 
6 idem. Vale em todas as comunidades, respectivamente. 
7 Fonte : Cabalzar 1997-a. Vale para todas as medidas da superfície das barragens. - 
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r: 

r: 

b) Em São Pedro também tivemos a sorte de poder participar de uma Assembléia Geral 
da ·CRETIART (Coordenadoria Regional das Tribos Indígenas do Alto Rio Tiquié), logo 
nos primeiros dias da nossa estadia. Isto deu oportunidade para que a equipe técnica se 
apresentasse aos associados presentes, beneficiários do futuro projeto. Houve 
manifestações de preocupação por parte destes com a continuidade do projeto de 
piscicultura visto a curta duração das parcerias anteriores, estando cientes de que a 
implementação permanente desta prática requer um acompanhamento a médio e longo 
prazo. 

r 
r 

Estavam também presentes nesta Assembléia Geral representantes convidados de 
organizações vizinhas, tais como a UNlRT, sediada em São João, e a ACITRUT, de 
taraeuá, situada na boca do rio Tiquié. Estes também mostraram interesse em praticar a 
piscicultura. r: 

r: 
r: 

c) Nesta comunidade foram vistos três patas que nadavam no viveiro criado pela 
barragem de interceptação. 

r 2) Umarí Norte 

Capitão: 
Monitor: 

José Amaral 
O mesmo 

r. 
Número de famílias: 
Número de pessoas : 80 
Média (pessoas/ família) : 

Í' 
r: 
r: 
r 

Condições da barragem : Está sendo levantada, com a área já praticamente limpa. 

Observações : 

r 

Se trata de uma comunidade Hüpda Maku, assentada neste local desde 1993. Antes 
moravam na cabeceira do igarapé Umarí Norte, mas devido à uma epidemia se 
mudaram para as margens do rio Tiquié. Estão recebendo assistência técnica na 
construção da barragem da comunidade tuyuca de S. Pedro, com os quais mantém 
relações de troca. 

r- 
3) São Domingos Sávio 

Capitão: 
Monitor: 

Isaac Barreto 
Tarcísio Borges Barreto 

r 
r 
r- 

Número de famílias: 7 
Número de pessoas: 60 
Média (pessoas/ família) : 8,6 

Condições da barragem : Pequena área inundada (aprox. 200 m2) estocada com 
tambaquí (Co/ossoma macropomum) em duas levas: uma 
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- 
em 2/ 03/ 97 e outra em 14/ 07 do mesmo ano (veja 
também seção 1.3, mais adiante). 

Uma planta aquática introduzida no viveiro cobre 
praticamente todo o fundo área inundada. Os agricultores 
afirmam que querem introduzir um cabeçudo (um quelônio) 
para controlar a expansão desta planta. 

Observações : 

a) O monitor de São Domingos, Tarcísio Barreto, fez um estágio no CEPTA/ IBAMA em 
Pirassununga, pelos meses de novembro/ dezembro do ano passado. Ele é considerado 
a grande força motriz para desenvolvimento da piscicultura na região. 

b) Em novembro do mesmo ano, durante a ausência do monitor, ocorreu uma onda de 
mortalidade no viveiro, matando uns dez peixes, por motivos não esclarecidos totalmente 
(Uns afinnam falta de oxigênio por excesso de alimentação, alguns dizem que o nível da 
água tinha sido baixado demais, já outros afirmam que havia sido em decorrência da 
contaminação do viveiro com um formicida). Em virtude disto, resolveram transferir uns 
7 4 exemplares para o viveiro da comunidade vizinha de Assunção. 

c) São Domingos também é a sede da CRETIART neste momento, sendo que o 
Presidente desta associação, Domingos Barreto, assim como seu vice, Anacleto Barreto, 
residem nesta comunidade. 

d) Em São Domingos também se pratica o sistema de criação com tilápia, apresentando 
os mesmos problemas que em São Pedro. Notou-se, ademais, que diante da 
insatisfação com este sistema, uma mulher desta comunidade resolveu adicionar a poço 
alguns alevinos de tamuatá (Hoplostemum spp.), obtidos em um igarapé próximo, os 
quais aparentemente apresentaram uma boa taxa de crescimento. Agora a dona do 
poço espera que estes exemplares se reproduzam no cativeiro. O tamanho destes não 
passa de uns 10 centímetros. No entanto, apesar dos resultados modestos, esta 
experiência indica, acima de tudo, a curiosidade da população local em experimentar 
com a piscicultura e o relativo conhecimento que eles já possuem sobre o ciclo de vida 
dos peixes da região, especialmente referente a sua reprodução. 

- 

e) nesta comunidade há um casal de bovinos e vários porcos. 

4) Assunção (Onça igarapé) - 
Capitão: 
Monitores: 

Alexandre Rezende 
Alexandre e João Basco Rezende 

Número de famílias: 11 
Número de pessoas : 42 
Média (pessoas/ família) : 3,8 

Condições da barragem : Com a área inundada estimada em 800 m2, formando o 
maior viveiro de todas as áreas visitadas. A barragem é 
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r· 
provavelmente a mais sólida da região. Anteriormente, o 
talude externo havia sido danificado parcialmente devido à 
chuvas pesadas, sendo fortificada após a ocorrência. 

r: 

r- Em 2/ 07 do ano passado o viveiro foi estocado com 
somente 15 alevinos de tambaquí, que provavelmente não 
sobreviveram. Em novembro do mesmo ano o viveiro 
recebeu 76 juvenis de tambaqui, proveniente de S. 
Domingo. 

r: 

No momento da nossa visita, verificou-se que o viveiro se 
encontrava em contato direto com o igarapé que o alimenta, 
permitindo o livre transito entre peixes silvestres e os 
estocados. Sugeriu-se fechar a boca do igarapé com um 
pari (esteira de talas, usada para deter peixes). 

r 
r=, Observações: 

a) A comunidade se encontra longe do rio Tiquié, estando situada a margem de um 
igarapé estreito e pouco piscoso. 
Em Assunção se cria cabras b) 

r- 5) São Paulo 

/""". 
Capitão: 
Monitores: 

Virgílio Tenório Bastos 
Francisco e Américo Bastos 

r: 
r 

Número de famílias: 6 
Número de pessoas : 42 
Média (pessoas/ família) : 7 

r 
(' 

r> 

Condições da barragem : A crista da barragem havia sido aumentada, conforme 
recomendações feitas pela equipe do CEPTA/ IBAMA. Este 
trabalho havia sido completado recentemente, em 23/ 03 
deste ano (um dia antes da nossa visita), apresentando 
ainda um baixo nivel de água na área inundada. Porém, 
como ainda não haviam sido instalados os ladrões de 
superfície, recomendou-se não encher ainda o viveiro, pois 
a superfície inundada é relativamente grande (antes 
estimada em 500 m2), podendo botar bastante pressão na 
barragem e sua recém-completada crista (veja figura nr. 1 e 
compare com a figura nr. 10 de CabaJzar 1997-a)8 r: 

r: 
r 8 As fotos mostradas no presente relatório foram tiradas em complemento às fotos já mostradas 

em relatórios anteriores ( Mendonça & Senhorini, 1997: e Cabalzar, 1997-a e 1997-b) 
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6) São Tomé 

Capitão: 
monitor: 

Fernando Alves Bastos 
Domingos Sávio Bastos 

Número de famílias: 6 
Número de pessoas: 47 
Média (pessoas/ família): 7,8 

Condições da barragem : A construção de uma barragem de interceptação começou 
em agosto de 1997, sendo que até o momento da visita 
haviam trabalhado somente sete dias nesta atividade. A 
área inundável é muito pequena (ver figura nr. 2, chegando 
a menos de 200 m2. 

Observação : 

Em são Tomé se cria cabras. 

7) Santa Rosa 

Capitão: 
monitor: 

Luciano Villas-Boas Pena 
Elias Ramos Pena 

Número de famílias: 6 
Número de pessoas : 34 
Média (pessoas/ família): 5.6 

1-, 
••••• 

Condições da barragem : Por ocasião da nossa visita uma área havia sido limpa para 
a construção da barragem (ver figura nr. 3. Esperam 
apronta-la ainda este semestre. 

'w 

8) Caruru 

_, i 

.., 1 

- i 
...., 1 

Capitão: 
vice-Capitão : 
monitor: 

Durvalino Ramos Marques 
Domingo Prado Marques 
o capitão, Durvalino Ramos Marques 

Número de famílias: 3 
Número de pessoas : 25 
Média (pessoas/ família) : 8.3 

Condições da barragem : Barragem em construção por ocasião da nossa visita (ver 
figura nr. 4 
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9) Coração de Maria (Igarapé do Cabarí) 

Capitão: 
monitor: 

Veridiano Maranhão Lemos 
Sabino Massa Lemos 

Número de famílias: 3 
Número de pessoas: 25 
Média (pessoas/ família): 8,3 

Condições da barragem: Recentemente foi limpa uma área para a construção de 
uma barragem de interceptação. 

Observação : 

r: 
r: 

Em Coração de Maria se cria cabras. O capitão também está a espera de um lote de 
gado bovino, prometido pela prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. 

r 10) Jabuti 

r: 
r: 
r 

Capitão: 
vice-Capitão: 
monitor: 

Luiz Prado Neri 
Avelino Prado Neri 
Não tem 

Número de famílias: 7 
Número de pessoas : 38 
Média (pessoas/ família) : 5.4 

(' 

r: 
r: 

Condições da barragem : A área para a construção da barragem já foi definida e 
derrubada. Porém, a amostragem do solo no local indicou 
que o terreno é arenoso (veja vld Ve/d 1997-a), podendo 
perder água por infiltração. Uma segunda barragem também 
está sendo planejada, com o local já escolhido. 

r 

11) Boca de Sal 

Capitão: 
vice-Capitão : 
Monitor: 

Alcides Marques 
Luiz Bittencourt Marques 
Rafael Meira Marques 

Número de famílias: 5 
Número de pessoas: 30 
Média (pessoas/ família): 6 

r 
r 
r: 
r 
r- 

Condições da barragem : A barragem de interceptação desta comunidade foi a 
primeira da região a ser construída, mas apresenta um sério 
problema de infiltração (veja figuras nr. 7 e 8 de Caba/zar 

1997-b ), o qual ainda não havia sido resolvida por 
ocasião da nossa visita. Uma amostragem do solo feita por 
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nossa equipe em diferentes pontos da área inundada, no entanto, 
revelou que não se trata de uma infiltração localizada, mas 
sim generalizada, o que praticamente inviabiliza o 
aproveitamento deste viveiro. Aconselhou-se fazer outra 
barragem em um local mais propício, o que provavelmente 
custará menos trabalho do que tentar remediar a existente. 

Observações: 

-· a) O monitor desta comunidade também fez o curso de piscicultura no CEPTA/ IBAMA 
em Pirassununga. 

b) Pelo que entendemos durante a nossa visita ao alto rio Tlquié, a comunidade de 
Boca-de-Sal é talvez a mais atingida pela escassez de peixe, visto que seu território 
pesqueiro se encontra espremido entre o território das comunidades adjacentes (veja 
mapa). 

12) Santa Terezinha 

Capitão: 
vice-Capitão : 
Monitor: 

Firmiano Marques Meira 
Hemando Barbosa Meira 
o capitão, Firmiano Marques Meira 

Número de famílias: 8 
Número de pessoas : 53 
Média (pessoas/ família): 6.6 

Condições da barragem : Concluída em janeiro de 1994, o viveiro da barragem de 
interceptação foi estocado com alevinos de tambaquí em 
12/ 07 do ano passado, perdendo-se todos por causa de 
predadores residentes. Isto não é de se surpreender, tendo 
em vista que, assim como em Assunção, o viveiro está em 
contato direto com o igarapé que o alimenta, permitindo o 
livre acesso de predadores. Igualmente sugeriu-se fechar a 
boca do igarapé com um pari (esteira de talas, usada para 
deter peixes). 

- 

Por ocasião da nossa visita, a barragem se encontrava há 
algum tempo sem manutenção. O talude externo se 
apresentava gasto, com sinais de erosão. - - 

1.2. Depesca e Pesagem 

Conforme mencionado acima, somente 3 comunidades possuem seus Viveiros 
estocados (S. Pedro, S. Domingos e Assunção), todas por ocasião da parceria com o 
CEPTA/ IBAMA no ano passado ·(veja Mendonça & Senhorini, 1997; Cabalzar, 1997-a e 
1997-b). Até o momento da nossa visita, nunca havia sido feita uma depesca para se 
verificar a produção atingida. Isto se devia principalmente pela falta de equipamento 

''wl 
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r 
r 
r: 

r- 
r: 
r: 

r 

r 
r 
r 

. r 

r- 

r 
r- 

tabela 1 - Dados da produção medida nos viveiros 

Superfície data de data da tempo de peso da ganho de produ?,o 
Comunidade d'áiua estocagem depesca criação biomassa peso anual (g) 

(m) (dias) (Kg) diário 1 (g) por m2 

S. Pedro 200 12- 07- '97 17-03-'98 248 18,75 76 139 

S. Domingos 200 02- 03- '97 28-03-'98 339 18,30 54 99 

Assunção 800 11- 07- '97 29-03-'98 261 11,35 43 20 
e nov. '97 

1. O peso inicial foi considerado irrisório, visto que se tratavam de larvas. 
2. Valores extrapolados através de cálculo linear, sem considerar as diferentes taxas de 
crescimento nas respectivas fases de vida. 

adequado, mas em parte também pela falta de experiência dos agricultores quanto às 
práticas de manejo exígidas. 

Em virtude disto, durante a nossa visita foi doada à CRETIART uma rede de naylon-seda 
azul medindo 18 metros de comprimento e 2 de altura, já entralhada, além de uma 
balança de gancho com capacidade de 15 Kg (aferida pelo INMETRO) e dois caixotes de 
plástico rígido para o manuseio dos peixes9• Esta doação possibilitou a primeira depesca 
dos viveiros (veja figuras 5 e 6 neste relatório). Durante estas ocasiões, foram feitos 
treinamentos nas três comunidades referentes à calibragem da balança e ao seu uso 
apropriado como instrumento de controle da produção. O resultado destas pesagens é 
dada na tabela de nr.1 

Apesar do monitor de S. Pedro confirmar que a comunidade havia dado pouca atenção à 
alimentação dos peixes - em contraste com o caso em S. Domingos, onde os peixes 
foram alimentados regularmente com cupins, mandioca e diferentes frutos - o 
desempenho do primeiro se mostrou significativamente melhor . 

Vale ressaltar que parte da produção de S. Domingos foi desviada para o viveiro de 
Assunção por ocasião da súbita mortalidade ocorrida em novembro passado. O baixo 
desempenho do viveiro em Assunção, por outro lado, pode ser atribuído ao regime 
alimentar mais extensivo e ao fato de que somente quinze alevinos foram estocados 
inicialmente, sendo que os monitores da comunidade acham que nenhum deles 
sobreviveu. Isto também significa que grande parte da produção atingida naquela 
comunidade na verdade provém do viveiro de S. Domingos, sendo que se desconhece o 
peso inicial da biomassa estocada em novembro. 

9 Este material ficou sob a responsabilidade do sr. Tarcísio Barreto, em S. Domingos - sede da 
CRETIART. Por enquanto estes recursos terão que ser divididos, mas a intenção é a de doar o 
mesmo material para cada comunidade que começar a praticar a piscicultura. 
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De qualquer maneira, mesmo somando as produções destas duas comunidades o 
desempenho total não supera de modo significativo a produção atingida em S. Pedro, 
apesar do regime alimentar mais intensivo em S. Domingos. Isto se deve principalmente 
à qualidade das larvas estocadas, pois nos viveiros de S. Domingos e Assunção se 
constatou um grande numero de exemplares pequenos e disformes, aparentando um 
crescimento retardado, tipicamente resultante da falta aguda de oxigênio durante a fase 
larval. Estes exemplares, que representavam mais da metade dos indivíduos, são 
provavelmente provenientes da primeira leva de alevlnos trazidas em março do ano 
passado para o viveiro de S. Domingos, quando o transporte ocorreu em sacos de 
plástico, em vez de com a ajuda do areador, como ocorreu na segunda leva (veja 
Caba/zar 1997-a e 1997-b). As larvas estocadas em S. Pedro, por sua vez, são 
provenientes do segundo transporte. 

No viveiro de São Pedro foram contados 90 peixes ao total, resultando em um peso 
médio individual de 208 gramas. Devido ao regime alimentar mais extensivo (pouca 
competição) e a boa qualidade das larvas estocadas, o tamanho dos indivíduos se 
apresentava bastante uniforme, sem variações significantes. Em contraste, no viveiro de 
S. Domingos foram contados 71 peixes no total, que apesar do tamanho médio superior 
(258 gramas) à média atingida em S. Pedro, apresentou uma grande variação no 
tamanho individual, oscilando entre mais ou menos 50 gramas no mínimo e 1.400 
gramas para o maior individuo encontrado. Um desvio similar também foi encontrado em 
Assunção, onde os maiores exemplares pesavam 750 gramas. 

- 

Um fato curioso foi que em Assunção encontramos também um pequeno cardume de 
acarás (Geophagus spp.) vivendo entre os tarnbaquis do viveiro, provenientes do igarapé 
interceptado. Estes ficaram confinados no viveiro após o fechamento da boca do igarapé 
com um pari. Também foi encontrado um exemplar de pacú (My/ossoma spp.). O 
cardume de acarás contava 23 indivíduos e pesava 650 gramas no total. 

- - 
- Em S. Domingos também pude analisar o conteúdo estomacal de alguns exemplares de 

tambaqui que haviam sido abatidos por ocasião da depesca. Esta oportunidade não 
surgiu nas demais comunidades. 

- 
- 1.3. Pescarias 

Um fato constante marcou esta viagem para o alto tiquié: a espera pela piracema de rio 
de uma das espécies nativas de aracu (Leporinus spp.). Pois desde o primeiro dia da 
nossa chegada em S. Pedro este acontecimento já havia sido previsto para ocorrer à 
qualquer dia próximo, no entanto só se realizando na noite do dia 30 de março, 
notadamente na última semana da visita de campo. 

- 
A piracema de rio acontece somente algumas vezes por ano (quatro vezes, no máximo, 
durante o verão) e representa o mais importante acontecimento pesqueiro para as 
comunidade ribeirinhas do alto tiquié. Ocorre após uma noite de chuvas intensas que 
aumentam sensivelmente o nível da água no rio. Se a água não retroceder no dia 
seguinte, com o nível permanecendo estável ou continuar subindo pelo dia todo, é sinal 
de que a mesma vai acontecer. A piracema ocorre de noite, aproximadamente entre às 
19:00 e 23:00 horas. Outros peixes, assim como o surubim (Pseudoplatystoma spp.), 
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também fazem sua piracema simultaneamente com este aracu, mas não tem a mesma 
importância para os agricultores porque sua captura é mais difícil. 

- Além de permitir a observação rotineira das técnicas de pesca locais, esta pescaria de 
piracema foi especialmente importante porque se experimentou adquirir larvas de aracu 
para o uso na piscicultura local. O objetivo específico era capturar tanto exemplares 
fêmeas como machos no momento exato da maturação dos óvulos, com o intúito de 
completar artificialmente a sua reprodução por meio da técnica de extrusão. A vantagem 
da captura do plantel durante a piracema é que se evita ter que induzir a ovulação por 
meio de hormônios, o que constitui um processo custoso e relativamente complicado. 
Por isto, a obtenção de larvas da maneira proposta representaria um grande avanço 
para a piscicultura local, eliminando assim uma série de etapas (e com isto, o uso de 
diversos insumos importados) no processo da produção de alevinos. 

- 
,/'- 

A experiência incluiu a fabricação improvisada e o subsequente uso de incubadeiras 
artesanais para conseguir a eclosão dos ovos (ver figura nr. 7 e o desenho esquemático 
na figura 1 ). Estas incubadeiras foram feitas com nada mais que restos de material 
disponível nas comunidades naquele momento, sendo que a fabricação em si custou 
somente um dia de trabalho para dois homens, inclusive o tempo gasto para testar estes 
dispositivos 10. 

r-· A pescaria se fez em companhia do sr. Tarcísio Barreto, monitor de S. Domingos, e o 
Eng.º Agr.º Pieter v/d Veld, na função de assistentes. Um pouco antes da piracema, as 
incubadeiras foram posicionados na correnteza em lugares estratégicos, após o qual se 
iniciou a pescaria. Os exemplares de aracu que eram capturados foram separados por 
sexo, usando-se dois caixotes de plástico rígido contendo água. Após este 
procedimento, rumava-se em direção das incubadeiras, enquanto era feita a extrusão. A 
seguir, depositava-se os óvulos fertilizados nas incubadeiras, onde se verificou que 
estes funcionavam devidamente, apresentando o movimento circulatório (aeração) do 
seu conteúdo. 

,,--.. 

r- 

r· 

Após um certo tempo de pescaria, porém, verificou-se que o nosso processo de captura 
se demonstrava ineficiente, principalmente devido ao fato de estarmos remando num 
bote de voadeira, relativamente grande (a fim de acomodar o nosso equipamento}, o que 
limitava a nossa velocidade e a capacidade de manobras. Por causa disto resolvemos 
mudar de tática, posicionando o bote ao lado das incubadeiras e requisitando aos 
pescadores que passavam para "emprestarem" seus peixes, a fim de poder-se fazer a 
extrusão - o que provou ser mais eficiente. Verificou-se, porém, que a primeira hora da 
piracema é crucial, pois é justamente neste período que ainda se pode capturar 
exemplares contendo bastante óvulos ou semem. A maior parte dos peixes capturados 
depois disto já havia ejetado o conteúdo de suas gônadas. 

Apesar do sucesso com o procedimento de captura, extrusão e deposição nas 
incubadeiras (processo este que ocorria em uma questão de minutos), a experiência 
falhou em virtude de um imprevisto. Pois na manhã seguinte, ao verificarmos as 
incubadeiras, constatou-se que a tela que guarda a entrada d'água destes dispositivos 
estava completamente entupida. em decorrência de minúsculas partículas orgânicas 

10 Normalmente, uma incubadeira de fábrica chega a custar até R$ 400,00 por unidade no sul do 
Brasil (Senhorini 1998, em comunicação pessoal) 
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- 
trazidas em suspensão pela correnteza no alto Tiquié (a presença destas partículas no 
rio não são visíveis à primeira vista). O subsequente corte do fluxo d'âgua nas 
incubadeiras resultou na morte dos embriões por falta de aeração 11. 

Além da pesca de piracema, também pude participar de uma pescaria com Adão Amaral 
Barbosa, monitor de S.Pedro, para observar sua técnica de pesca, assim como a 
piscosidade do alto rio tiquié. Com ele percorri o rio desde S. Pedro até a corredeira de 
pedra curta, sendo que parávamos regularmente no caminho para pescar. 

1.4. Outras atividades 

Além das atividades descritas acima, também foram cumpridas outras tarefas em função 
do estudo de viabilidade da piscicultura no alto rio Tiquié, assim como : 

a) um reconhecimento das áreas de igapó existentes no trecho entre Pari cachoeira e a 
cachoeira de Pedra curta, incluindo uma visita à igapós na boca do igarapé Onça e o 
igarapé do Cabarí, a fim de se identificar espécies de plantas cujas frutas servem de 
alimento para peixes. Durante esta ocasião foi feita uma amostragem de solo e também 
foram coletadas algumas mudas para serem replantadas ao redor do viveiro em S. 
Domingos, a cargo de experiência. 

b) A observação do relevo e da vegetação beirando o rio Tiquié desde o estuário, a fim 
de se detalhar mais os mapas existentes12. Isto foi feito principalmente durante a viagem 
de voadeira, a fim de se poder identificar a escala de nichos naturais diponíveis aos 
peixes da região. Avaliou-se também a possibilidade de se praticar a piscicultura em 
corpos de água naturais da região, em complemento às barragens de interceptação já 
existentes. 

- 
- 

e) A coleta de 6 diferentes espécies de peixes a fim de conseguir a sua identificação 
através do Departamento de !etiologia do INPA em Manaus, dando início à uma 
determinação mais precisa da ictiologia do alto rio Tiquié. 

- 
d) A equipe técnica também participou de wayurís (puxirum, mutirão) organizadas nas 
comunidades de Santa Rosa e Caruru, onde fomos homenageados, e de um dabacurí 
(festa de oferenda) em S. Domingos, por ocasião da colheita do japurá (uma castanha 
do mato I igapó). - 
e) Além das comunidades mencionadas acima, foi feito também uma visita-relâmpago à 
Pari Cachoeira e Taracuá, respectivamente, onde tive uma conversa de orientação com 
representantes das organizações locais, tratando sobre pesca e piscicultura. Verificou-se 
que em Pari Cachoeira havia uma barragem com um amplo viveiro que não se 
encontrava peixada. 

- - 
11 Sendo assim, aconselha-se a usar este tipo de incubadeira somente em igarapés de aguas 
límpidas, onde as partículas em suspensão não constituam problema (Igarapé Onça ou Pedra 
curta, por exemplo). De qualquer maneira, será nescessário testar este tipo de incubadeira 
exaustivamente antes da proxima piracema de rio. 
12 Os mapas disponíveis são baseados em análises de solo feito pelo projeto RADAM, que não 
representam a variedade da sua cobertura vegetal. - 
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Considerações 

r: 
Nas 12 comunidades visitadas moram aproximadamente 566 pessoas. Somando-se 
também a população das comunidades de Fronteira (39 pessoas)" e Pari Cachoeira 
(350), chega-se a um total de 955 habitantes. 

r 

Todas estas comunidades tem a intenção de praticar a piscicultura, sendo que no total já 
existem 8 barragens de interceptação com viveiros concluídos (incluindo as de Fronteira 
e Pari Cachoeira), enquanto que as barragens nas 6 comunidades restantes estão em 
diferentes fases de implementação. Somente 3 viveiros se encontram estocados2 com 
um desempenho de produção atingindo um máximo de aproximadamente 140 g/ m . 

r: 

Partindo de um consumo diário de 50 gramas de peixe por pessoa por dia (mais do que 
suficiente para cobrir a necessidade básica de proteínas de um adulto), seria preciso 
uma produção conjunta de 17,4 toneladas de peixe por ano para alimentar todas as 
pessoas nesta região. De acordo com o desempenho atual, isto significaria que se 
necessitaria de uma área produtiva de 129.500 m2, ou seja, uns 13 hectares sob 
piscicultura para cobrir todo o consumo de proteínas das comunidades. Na hipótese do 
uso exclusivo de barragens de interceptação, em se supondo um tamanho médio de 400 
m2 por viveiro, seria preciso construir mais de 300 barragens (!) para produzir este 
montante. 

r 

r- 
Está claro que esta meta não é viável. Mesmo porque, pra começar, a piscicultura não 
haveria de atender toda a necessidade protéica das comunidades - visto existirem outras 
fontes, assim como a pesca, por exemplo, da qual ainda não se sabe a produção atual 
{veja também Gerríts 1998-a). Em segundo lugar, estimo que o potencial produtivo da 
piscicultura na região seja muito superior ao atingido no momento, desde que se 
apliquem as técnicas de manejo e alimentação apropriadas (veja Gerríts 1998-b). Um 
sistema de consórcio com patos ou caprinos, por exemplo, poderá ser implementado 
usando-se os animais já disponíveis nas comunidades - o que certamente aumentaria a 
produção, sem a necessidade de qualquer insumo externo. O fator limitante que 
enfrentamos à curto prazo, no entanto, é a obtenção sustentável de alevinos. Daí a 
importância de continuarmos experimentando com os métodos artesanais desenvolvidos 
durante esta curta visita. 

r 

r: 

r 
r'' 

De qualquer maneira vale ressaltar que, mesmo no nível atual, a piscicultura já atinge 
uma produção de proteínas por superfície quase 10 vezes superior (!) àquela 
potencialmente alcançada pela criação extensiva de gado bovino nesta região, o que 
deve chegar a atingir uns 15 g/ m2 I ano, no máximo 14. 

r- 

- Isto indica sobretudo a importância da introdução permanente da piscicultura de 
pequena escala na região. Pois além de poder aliviar a pressão pesqueira no alto rio 
Tiquié, complementando a dieta de seus moradores, este tipo de piscicultura também 
poderá servir como uma alternativa viável ao modelo de produção de proteínas vigente 
na Amazônia - a pecuária - que em geral se mostra extremamente ineficiente no uso dos 
recursos naturais disponíveis15. r: 

r 13 Fonte: ISA 1993 
14 Baseado em uma produção estimada em 150 Kg / ha I ano. 
15 Este assunto será tratado mais a fundo no relatório sobre o potencial da piscicultura na região. 
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1 - A barragem de São Paulo 

2 - A barragem de São Tomé 



3 - Limpeza de área para a construção da barragem em Santa Rosa. 

4 - Área de construção da barragem em Caruru. 



5 - Depesca em S. Domingos 

6 - Pesagem em S. Pedro 



7 - Duas incubadoras artesanais, fabricadas na comunidade de S. Domingos. 

Flutuadores 
/ (haste de buriti) 

Nível d'água 

Correnteza 

- .. 
Tela de naylon 

8 - Desenho esquemático da incubadora em funcionamento. 
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1-A Segunda Assembléia Extraordinária da CRETIART 

2 - visita à Fronteira 

3 - A situação das barragens 

4 - Depescas 

5 - Viabilidade Técnica do Terreno em Carurú 

6 - Outras Atividades 

Referências bibliográficas 

Anexo : Ata de reunião da Segunda Assembléia Extraordinária da CRETIART 

Fotos: 1 - A barragem de Fronteira 
2 - A barragem de Santa terezinha 
3 - Área projetada para a Estação em Caruru, visto na direção do rio (SO-NE) 
4 - Área projetada para a Estação em Caruru, visto na direção das habitações 

(NE-SO) 

Figuras : 1 - Seções transversais de barragens com núcleos de argila 
2 - Croqui da Futura Área de Construção em Caruru 



1 - A Segunda Assembléia Extraordinária da CRETIART 

A Assembléia Extraordinária foi realizada oficialmente nos dias 14 e 15 de junho na 
localidade de São Pedro, contando com a presença de representantes de 8 
comunidades, a saber : São Pedro, Fronteira, Santa Terezinha, Umarí Norte, Caruru, 
Boca-de-Sal, Coração de Maria e São Domingos Sávio. No dia 22 de junho, uma 
semana depois, foi realizada uma outra reunião na localidade de São Paulo com 
representantes de 4 comunidades que por motivos maiores não puderam comparecer no 
dia marcado para a Aesembléle-Extraonãnárta, a saber : São Tomé, São Paulo, Santa 
Rosa e Jabotí. Contando as duas reuniões juntas, um total de 12 comunidades 
participaram do evento (veja a Ata da Reunião, em anexo). 

~· 

Ao lado do Eng. Agr. Pieter van der Veld, participei desta Assembléia na condição de 
assessor do ISA junto à CRETIART. A principal pauta desta Segunda Assembléia 
Extraordinária foi a apresentação por nossa parte do projeto da Estação de Pesquisa e 
Reprodução no alto Tiquié para os membros reunidos (veja a Proposta do Projeto de 
Piscicultura), para a seguir deliberar sobre o seu futuro local de construção e os 
trabalhos conjuntos que isto envolverá. 

Feito a apresentação dos objetivos do projeto, a comunidade de Caruru, situada na 
cachoeira do mesmo nome, foi escolhida e aprovado na Assembléia como o local de 
implementação da estação. Este local possui as seguintes vantagens: - 
1 - Situa-se bem no meio entre Pari Cachoeira e Fronteira, área escolhida para abranger 
o projeto piloto, sendo que o GPS indicou um pouco mais de 14 quilômetros para cada 
lado, com uma diferença insignificante. - 2- Além do mais, a cachoeira em questão é tido como o marco territorial entre dois povos 
indígenas: os tuyucas a montante e os tucanos a jusante. A escolha de Caruru significa 
um acesso igualitário à ambos os povos. 

3- Caruru é a cachoeira com o desnível mais abrupto de todo o Tiquié, formando uma 
barreira intransponível à qualquer tipo de navegação. Posicionando a estação neste local 
evitará que seus visitantes tenham o trabalho de ter que atravessa-la por terra. 

Uma vez aprovada a futura localização da Estação, o Pieter e eu respondemos às 
perguntas dos reunidos sobre o seu programa de pesquisa, voltada a implementar a 
piscicultura na região de uma forma duradoura. 

A seguir explicou-se que, como o nosso orçamento é limitado, seria imperativo o apoio 
da CRETIART para poder minimizar os custos finais deste empreendimento e alocar o 
máximo possível dos recursos financeiros em cimento e outros materiais que 
necessariamente terão que ser trazidos de fora da região. Nisto, a CRETIART se dispôs 
a oferecer a mão-de-obra para o empreendimento na forma do serviço integral de 15 
voluntários, à seis dias por semana, durante um período de três meses. Ficou combinado 
que: 

- 

a) estes voluntários, além de assistirem ao pedreiro e ao carpinteiro, também farão 
todos os serviços necessários para a obra, desde a obtenção de matéria prima nas 
proximidades até a construção em si. - 



r: 

b) A alimentação ficaria por conta do ISA, inclusive a contratação de uma cozinheira. 

r: e) O transporte de material de São Gabriel da Cachoeira até Pari Cachoeira será 
efetuado no barco da UNIRT, a organização vizinha à CRETIART, com o qual fizeram 
um acordo em que todo o transporte para a CRETIART será feita de graça, contanto que 
se pagasse o combustível. Neste caso, o combustível necessário para o transporte do 
material ficaria por conta do ISA, economizando-se o acréscimo do frete. 

(Maís tarde combinou-se também com representantes da CRETIART que esta forneceria 
o transporte de Pari Cachoeira até Caruru. Para este objetivo a CRETIART se propôs a 
fabricar uma ou duas canoas de grande porte, contando com a colaboração do ISA com 
100 litros de gasolina para poder serrar os devidos troncos). 

Ademais aproveitou-se a reunião para anunciar que será feito uma última remessa de 
alevinos de tambaqul, provavelmente em outubro deste ano. Isto dará um certo tempo 
para as comunidades aprontarem suas barragens, sendo que alguns se encontram 
danificados ou ainda em fase de construção (veja o Primeiro Relatório de Campo ; e 
mais adiante). Explicou-se que somente aqueles que ainda não tem suas barragens 
estocadas com peixe é que receberão estes alevinos. Na próxima visita de campo será 
feito uma avaliação nas comunidades a fim de se estimar o número necessário de 
alevinos para poder povoar as barragens que até lá estiverem finalizadas e em 
condições de funcionamento normal. 

2 - Visita à Fronteira 

r: 

Fronteira - a última comunidade do lado Brasileiro do rio Tiquié, situado junto ao marco 
da Comissão Demarcadora de Limites - ainda não havia sido visitada pela equipe 
técnica, o que ocorreu durante esta segunda viagem de campo. Seguem os dados desta 
comunidade : 

,. 
Capitão: Hemando Gutíererez Lages 
vice-capitão : Estevão Trema Ramos 
monitor : Quintino Meira 

r: 

Número de famílias : 5 
Número de pessoas : 42 
Média (pessoas/ família) : 8,4 

r: 

Condições da barragem: Construída em 1994, a barragem ainda se encontra em 
boas condições, estando seu viveiro devidamente vazio por 
não estar estocado (veja foto 1). No entanto, verificou-se 
que será preciso destacar mais o seu fundo para não 
atrapalhar a depesca. No ano passado recebeu uma leva de 
alevinos de tambaqui que infelizmente não sobreviveram a 
viagem. O capitão contou que antes disto ele criava peixes 
locais com um certo sucesso, mas que estes foram retirados 
para receber os alevinos de tambaqui. Desde então nunca 
mais se usou o viveiro. 

r: 
r 
r 
r 
r 
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Figura 1 : Secções transversais de barragens com núcleos de argila 

3- A atual situação das barragens 

Devido às intensas chuvas desta estação, várias barragens na região estouraram, 
especialmente nas comunidades que não haviam tomado as devidas precauções, tal 
como a instalação dos ladrões. Felizmente nenhum dos viveiros danificados se 
encontravam estocados com peixe. As comunidades que tiveram suas barragens 
rompidas foram : Santa Terezinha (veja foto 2), São Tomé, São Paulo, e Umarí Norte. 
Em São Pedro, uma segunda barragem que havia sido completada recentemente 
também ruiu. 

Em vista disto, enfatizou-se novamente a necessidade de plantar pés de açaí ou buriti 
nos taludes externos para que suas raízes possam solidificar a barragem. Sugere-se 
também que nas próximas barragens a serem construídas se introduza um núcleo de 
argila em repouso na camada impermeável do solo, tal como mostra a figura 1. Isto 
evitará a percolação de água pela base, o que de acordo com minhas observações tem 
minado várias barragens da região. 

Outros problemas menores também afligem as barragens da CRETIART. O viveiro em 
São Pedro, por exemplo, continua infestado por sanguessugas, o que no mínimo toma a 
depesca desconfortável. E apesar de não ser constatado uma infestação direta nos 
peixes durante os exames (exterior e guelras), temos que considerar esta possibilidade. 
Os agricultores afirmam que a infestação dos viveiros se origina nos pés de buriti 
submersos neste viveiro, razão pela qual se deveria evitar plantar esta espécie na parte 
interna das barragens. 

Como não se conhece nenhuma espécie de peixe local que se alimente destes 
parasitas, a única solução prática para erradica-los seria esvaziar completamente o 
viveiro, no mínimo uma vez por ano. e deixa-lo seco por um período de no mínimo uma 
semana. Esta prática de manejo é também necessária como medida de precaução 
contra uma série de patógenos que eventualmente possam vir a proliferar nos viveiros. 
No entanto, o atual fator limitante para se poder realizar esta prática é a falta de 
alternativas para manter os peixes estocados durante este período, visto que a maioria 
das comunidades só possui uma barragem. Existem medidas técnicas que podem ser 

- 



.r 

tomados quanto à isto (veja Proposta de projeto de Piscicultura), mas estas práticas 
necessitariam de um acompanhamento rigoroso no começo. Isto será considerado como 
uma prioridade durante a formulação do Programa de Pesquisa, a ser implementado no 
próximo ano. 

r- 4- Depescas 

Durante esta segunda viagem de campo tentou-se realizar depescas nas comunidades 
para avaliar o crescimento atingido nos viveiros desde a última visita (veja o Relatório de 
Atividades da Primeira Viagem de Campo). No entanto, não foi possível realizar uma 
avaliação adequada devido às dificuldades encontradas. 

Pra começar se descobriu que ratos haviam roído a rede que havia sido entregue na 
comunidade de São Domingos, por haver sido guardada em um lugar confinado, em vez 
de estendida ao ar livre. Esta rede teve que ser consertada provisoriamente. 

Mesmo com a rede remendada, os resultados da depesca se mostraram lnsatlstatónos. 
Numa primeira tentativa em São Pedro, por exemplo, em 15 de junho, foram capturados 
60 exemplares de tambaqui, ou seja, dezessete a menos do que esperado de acordo 
com a depesca feita em março, enquanto que o monitor da comunidade garantiu que 
nenhum peixe havia sido retirado desde aquela data. Supôs-se então que alguns peixes 
haveriam de ter escapado e deixou-se uma nova depesca para outro dia. No entanto. no 
dia 19 de junho fez-se nova tentativa, mas desta vez capturou-se somente 54 
exemplares, apesar de todas as precauções tomadas para não deixar nenhum passar 
pela rede. Uma contagem definitiva só poderia ser realizada com a drenagem total do 
viveiro, o que ainda não é possível por não se ter onde estocar o peixe. 

Na comunidade de São Domingos, por outro lado, se verificou que as plantas aquáticas 
no fundo deste viveiro (veja o Relatório de Atividades da Primeira Viagem de Campo} 
impediam o uso devido da rede, sendo que vários peixes escapavam por baixo desta. 
Isto tomou inútil qualquer tentativa posterior. sem que antes se livrasse o viveiro das 
plantas aquáticas. 

r: 

Os casos acima ilustram alguns dos problemas encontrados para se poder fazer 
pesquisa baseado em dados de campo. Em primeiro lugar, apesar das orientações 
iniciais, não existe ainda um sistema de manejo adequado para estes viveiros 
comunitários, voltada para uma depesca regular como método de controle do cardume 
(saúde, crescimento, contagem, etc.). Esta consciência deverá surgir gradualmente entre 
os piscicultores do alto rio Tiquié. Em segundo, também não se pode descartar a prática 
da pesca furtiva nos viveiros, o que por via de regra ocorre em todas as partes do mundo 
onde a piscicultura é introduzida, especialmente nos sistemas comunitários (Deve-se 
considerar também que muitas vezes o peixe não é considerado como um objeto de 
propriedade pessoal, como no caso de galinhas, por exemplo). Isto enfatiza a 
necessidade de uma contagem regular e um controle maior sobre a produção, pois este 
problema pode vir a apresentar um sério obstáculo para a introdução da piscicultura na 
região. 

r"' 

r De qualquer maneira, as experiências acima indicam que os dados obtidos até agora 
não podem ser considerados confiáveis. Isto significa que somente quando a Estação de 

r: 



Pesquisa estiver em operação é que se espera obter uma melhor avaliação do 
desempenho da piscicultura na região. 

Pelo resto, verificou-se que todos os peixes capturados nestas depescas aparentaram 
uma boa saúde (ausência de parasitas externos, sem anemia, reluzentes e de coloração 
normal}, além de apresentar um certo crescimento desde a última vez. 

5- Viabilidade Técnica do Terreno em Caruru 

Foi feito um levantamento exploratório em Caruru para se determinar a viabilidade 
técnica do terreno visando a implementação da Estação de Pesquisa e Reprodução 
naquela localidade. Nisto, os principais critérios foram a topografia, a consistência do 
solo e a disponibilidade de água. 

Mais especificamente, parte do terreno terá que ser plano o bastante para acomodar as 
construções da estação, consistindo em uma série de tanques de concreto, um pequeno 
escritório e um almoxarifado, que também servirá de dormitório para os pesquisadores 
em primeiro instante. 

Além disto, o terreno deverá abrigar também uma serie de viveiros escavados em 
paralelo, medindo de 160 à 200 m2 cada um, sendo que o solo deverá ser capaz de 
reter a água dentro destes. Esta água terá que ser transportada por gravidade para não 
inviabilizar os custos de operação. Para isto se exige que exista um desnível entre o 
local de captação d'água e os tanques e viveiros, assim como entre estes últimos e o 
local de escoamento, para que possa haver uma renovação constante da água no 
sistema. 

Segue que se encontrou um local propício (veja o croqul na figura 2), situado bem em 
frente ao rio, que inclusive já se encontra desmatado (veja fotos 3 e 4). Se verificou que 
existe uma pequena nascente ("chorado!"") no local de onde poderá ser captado a água 
para alimentar os viveiros e tanques em primeiro instante, além de um pequeno igarapé 
situado a menos de um quilômetro dali, de onde futuramente deverá ser desviado um 
maior fluxo de água para suprir a Estação. O terreno plano disponível mede 480 m2 (20 x 
24 m), o que é considerado bastante para também incluir eventuais futuras ampliações. 
O terreno plano (que antigamente acomodava uma maloca) fica à uns dois metros 
abaixo do nível da nascente, de modo que o transporte de água por gravidade não 
apresentará maiores problemas. 

6- Outras Atividades 

a) Foram realizadas entrevistas adicionais para se poder completar o diagnóstico 
pesqueiro do alto rio Tiquié. As entrevistas tinham como principal objetivo prover 
comparações com outros trechos do rio Tiquié, assim como avaliar a situação 
encontrada no rio Vaupés. As localidades visitadas foram as seguintes : 

1) no Vaupés : Monte Alegre (antigo Matapi), Ananás, Cunuri Ponta e Taracúa. 
2) no Tiquié : Parí Cachoeira. Cunuri, Santo Antonio e São José. 

- 
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Além disto, também se procurou resolver as dúvidas que restavam sobre a pesca no alto 
rio Tiquié, principalmente quanto ao calendário das enchentes e piracemas. 

b) Foi feita uma visita ao responsável pela missão de Pari Cachoeira, o Padre Norberto 
Hohenscherer, para lhe informar sobre o projeto de piscicultura e pedir acesso aos 
dados populacionais do rio Tiquié mantidos pela missão desde 1967. O encontro durou 
duas horas e foi muito positivo, servindo também para uma troca de idéias e para firmar 
um pequeno acordo informal de cooperação mútua. O padre Norberto, por exemplo, 
pediu à equipe técnica para visitar o assentamento HOp de Nova Fundação, situada no 
médio rio Tiquié, a fim de avaliar o uso potencial da terra, no que foi atendido por 
ocasião da nossa volta à São Gabriel da Cachoeira. Será feito um parecer técnico sobre 
esta visita. 

e) Foram entregues mais duas balanças de 15 Kg às comunidades que já tem peixe 
estocado (São Pedro e Assunção) para auxiliar no controle da produção. Também foi 
entregue um pano de rede de 25 m (sem tralha) para a comunidade de São Pedro, junto 
com o que restou das bóias compradas em São Paulo (SP). Provavelmente não serão 
suficientes para tralhar a rede em toda a sua extensão, motivo pela qual não foi entregue 
uma rede também em Assunção. Na próxima viagem espero poder comprar mais bóias 
em Manaus, para que estas comunidades estejam equipadas para fazer depescas 
regulares. 

d) Mais 20 espécies de peixes foram coletados na região para serem depositados na 
coleção ictiológica do INPA, totalizando 27 espécies de peixes do alto rio Tiquié que até 
agora se encontram em fase de identificação pela equipe do Dr. Geraldo Mendes dos 
Santos, incluindo seis espécies de aracu. 

e) Foi feita uma visita na Superintendência Regional da CPRM (Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais) em Manaus para requisitar todos os dados hidrológicos (cotas 
diárias das taxas de pluviosidade e oscilação do nível do rio) coletados em Pari 
Cachoeira desde 1980, no que fui gentilmente atendido pelo Supervisor de Área, o Sr. 
Emmanuel da Silva Lopes. 
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,A.~A !VI _~SEMBrn.JA EXTRAORDIN-?J-.A DA CRETI.ART 
C!"Y'~~~-:-,.~. ~n~::. l'.'l~~:i :1"'- ~.1'-':':"': Indígenas do ilto Rio Tiquié 

Data : ~4 e 15 de Junho de 1998 

Local : li'Ia.J.oca CUltura1 do Povo Tuyuca, 
Comunidade de São Pedro. 

Presentes : Os capitães de treze connmidades Que com:pÕem o Oonselho 
e deraaí.a membros da CRETIART; além de dois assesores do 
ISA {Instituto Socioambiental.) junto à CRETIART. 

Assi.mto : A Oonstru.ção da Eatação de Peoquina e Reprodução no 
a1 to rio Tiquié. 

A re1mião f'oi presidida por un dos i.nsti tu.idores da cm.ET!.ART, Higino 
Pimentel TenÓrio, que ai:iresentou aos reunidos as decisões a serem. 
tomadas na presente Asse:m.b1éia, notada:oente a) o local de constru 
çã.o da Estação de Pesquisa e Re:r,rodução e b) a contra.partida d.a 
CRETIART. Também se apresentou a oportunidade de uma rodn.da de 
pergunt~.o aos acseaores do ISA, os Rn.genhei:ros agrônomos nmnon A1ex 
C'~rri ts e Pieter-Jan van der Ve1d, referente ~ fu:tura.s atividades 
tta Ee-tação. De início, forru::1 exr>llcn.d~ ae razões de sua inpl.en.en-tação. 

Após a anál.ise de todas as possibilidades, decidiu-se com unani1:d. 
dade ~ue a estação será contruída na oomunid~-de de ca.rurú, situada 
na cachoeira do mesmo nome. Este loca.1 se encontra em uma voaição 
centrrJ. 4a '1-ea de atuação da CRETIART, podendo servir as comund.dadee 
situadas à jusante e a montante da ca.choeíra. 

Ta.r:bén nesta Assemb1iin7 o Insti~~to S0cio:1DbientaJ., atravJs de seus 
re~resententes, ce comproneteu à dir~ns1anar o ~rojeto de conotrução, 
além de fornecer a oa.:i.or parte dos recursos nescessários para a 1.mple 
mentagL da Esi:açã.o. A C"EreTIART, por ::JUa. vez, e:ncon-trapro:-tida o:f"ereceu 
f'o:rnecer a maior 1.Jarte da .cão-de-obra :para a contrução, conststindo no , . ~ trabalho de 15 .homena por U.I:l. pen.oda de treo meses, alem de a.J.e'un.s innu 
mos desponíveis no local.. 

Seguiu-se a roda.d.a de perguntas aos 8t,c-rÔnomo~ prenentes, após o qual se 
decidi~ inàciar a construção ainda este ano, com a neta de sua com~1e 
çao an es e Dezembro. 

Assina a Direi;oria, 

"Fernando Alves Bastos, 
Presidente Interino da CRETI.ART 

l~ 0,~.,,)\Q e,._· 
f,uciono V~l1aa-Boo.e Pena. 
Tesoureiro da CRETIAilT 

!Tareis ô Ca.steJ.c Tlr.trreto 
:Jecretá'.rio un. CRETL.RT 

. __ -::r . - . - 
Anac-.1.eto Lima Barreto, 
Vice-Presider_ te da CRETI.ART e 
no-tu.1.~at~ doat~ ~mb.:u!i~ 



Foto 1 - A barragem de Fronteira 

Foto 2 - A barragem de Santa Terezinha 





Instituto Socioambiental 

Programa Rio Negro 

Relatório de Atividades 
da Terceira Viagem de Campo 

Eng.º Agr.º Ramon Gerrits 

Técnico Junto ao Projeto de Piscicultura da Federação das Organizações Indígenas do 
Alto Rio Negro (FOIRN) e do Instituto Socioambiental (ISA). 

Projeto de Piscicultura 

ISA/ FOIRN 

Período: De 2 até 15 de outubro : São Gabriel da Cachoeira 
De 16 de outubro até 2 de novembro : Alto rio Tiquié 

Conteúdo 

1. Introdução 
2. Os preparativos em São Gabriel da Cachoeira (SGC) 
3. O transporte do material de construção até o alto rio Tiquié 
4. A reunião informal com as lideranças da CRETIART 
5. A instalação do captador hidráulico. 
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1. Introdução 

Foi dado o início para a construção do primeiro módulo (o laboratório de alevinos) da 
Estação de Piscicultura em Caruru cachoeira, alto rio Tiquié 1• A versão definitiva da 
planta baixa do laboratório se encontra na figura 1. Basicamente, a construção se divide 
em tres partes : 

1) a parte de alvenaria (baldrame, fossa, paredes, lage, tanques) 
2) a cobertura ( estrutura de madeira com caranã} 
3) a parte hidráulica (captação, tubulação, reservatórios, incubadoras e registros) 

Etapas 1) e 2) deverão ser completados ainda este ano, enquanto que espera-se 
terminar a parte hidráulica em janeiro do próximo ano, com a retomada dos trabalhos 
após as férias da equipe de campo. A meta é produzir o primeiro lote de alevinos (aracu 
ou tambaqui) em fevereiro. continuando os trabalhos de reprodução até o fim do período 
de piracema ( março / abril ). 

O material de construção (tijolo, cimento, etc.) para a obra foi inteiramente comprado em 
São Gabriel da cachoeira2 ao invés de em Manaus, a que apesar de ser um pouco mais 
caro, do outro lado evitou maiores demoras e complicações envolvendo a seu 
fornecimento. No entanto, parte do material necessário (como por exemplo determinados 
tipos de registros, caixas d'água de PVC e tubulação especial) não se encontram 
disponíveis no comércio de SGC, tendo que ser comprados em outro lugar. O resto do 
material, assim como areia, tábuas, seixo e o caranã, foram fornecidos pela CRETIART, 
a executara local do projeto. 

Por uma questão estética, optou-se por uma cobertura de caranã (estilo maloca) ao 
invés de um teto de zinco, como cogitado anteriormente. Assim, a arquitetura desta nova 
estrutura, por mais simples que seja, procura expressar uma integração harmoniosa da 
tecnologia tradicional - simbolizada na cobertura de caranã (oferecendo proteção contra 
as intempéries e formando a abóboda da área de trabalho) - com a introdução de novas 
técnicas de subsistência, simbolizado pela parte de alvenaria (literalmente um "berço" da 
piscicultura na região). A própria localização da Estação - na cachoeira de Caruru - 
inspirou esta opção, pois forma uma barreira natural que representa a tradicional divisa 
entre tuyucas a montante e tucanos á jusante, ou ainda, entre a persistência dos 
costumes tradicionais rio acima (na cabeceira do Tiquié) e as mudanças introduzidas 
pelos brancos, vindos da direção oposta. 

Além de oferecer uma estética mais apropriada, um teto de caranã também sai mais 
barato, apesar de ser bastante trabalhosa. Em grandes linhas, os tuyucas ficaram 
responsáveis pela cobertura, enquanto que os tucanos coordenam a construção da parte 
de alvenaria. O ISA ficou responsável pela implementação do sistema hidráulico. 

Devo reportar também que descobriu-se um detalhe macabro sobre o local de 
construção. É que como a área da obra antigamente abrigava uma maloca, há vários 
mortos enterrados naquele lugar. Os habitantes locais sabem a exata localização das 

1 O segundo módulo consiste no auditório e o terceiro é a casa de hóspedes. 
2 De agora em diante ; SGC 
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Figura 1 : Planta baixa do laboratório de alevinos (versão definitiva} 

e 

- covas e parecem não de importar que estejamos construíndo ali. Só mencionaram 
mesmo o assunto quando cogitei construir uns pequenos viveiros no terreno plano, 
exatamente no local onde há pessoas enterradas. Pelo resto sugeriram que 
construíssemos o laboratório bem em cima das covas (provavelmente de modo que 
estas não sejam perturbadas), mas não me atrevi a fazer isto. As covas agora se situam 
ao lado da obra. 

2. Os preparativos em São Gabriel da Cachoeira 

A primeira atividade realizada consistiu na estimativa dos materiais necessarros, 
incluindo o rancho para alimentar os trabalhadores da obra. Desta listagem foram feitos 
dois formulários para a distribuição pelo comércio de SGC (um para gêneros alimentícios 
e outro referente aos materiais de construção), a fim de se realizar uma pesquisa de 
mercado, incusive sobre as condições de pagamento oferecidas. Os resultados desta 
pesquisa foram enviados para o departamento. financeiro do ISA em São Paulo. 

Como parte dos preparativos, também foram entrevistados um total de 5 pedreiros em 
SGC, que pediram uma remuneração variando de R$ 3000 até R$ 5500 para realizar o 
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serviço (por empreitada). Todos estimaram que a obra duraria entre 30 á 45 dias. No 
entanto, Domingos Barreta - presidente da CRETIART - insistiu na contratação de um 
pedreiro indígena, lá do alto Tiquié. para que estes pudessem se aprimorar mais nesta 
profissão. Esta opção, apesar de incluir um certo risco pelo fato dos pedreiros locais 
serem menos qualificados, foi acatada, principalmente por que envolve menores custos 
(R$ 15 por dia, conforme estimado anteriormente). Assim. o preço final do pedreiro foi 
fixado em R$ 675 pela empreitada toda, baseado num prazo teórico de 45 dias. Os 
outros contratados incluem um carpinteiro (R$ 15/ dia, por duas semanas) e uma 
cozinheira ( R$ 1 O por dia), pelos 45 dias. Todos foram contratados por empreitada, 
sendo que metade de sua remuneração já foi paga. A outra metade será desembolsada 
após o término da obra. 

O transporte do material necessário (cujo volume consistiu principalmente de 100 sacos 
de cimento e três milheiros de tijolos , pesando um total de 12,4 toneladas') ocorreu em 
parceria com a organização Saúde Sem Limites (SSL), na pessoa do nosso amigo Dr. 
Norimar, que por coincidência também estava planejando fazer uma obra (um 
ambulatório) no médio Tiquié, na área da UNJRT (a associação indígena local). Esta 
parceria com a SSL foi formada depois que se verificou que os custos de transporte 
sairiam mais baratos e simplificados se transportados de uma só vez, se valendo de um 
barco grande e dividindo-se os custos do frete, combustível e tripuíação", 

Depois de várias consultas com donos de barco na cidade (Germano Coimbra, Noventa 
e outros) finalmente optamos por fretar o 8/M Jeema (de propriedade do ex-prefeito 
Juscelino) - com uma capacidade de carga de 35 toneladas - o suficiente para carregar o 
material para as duas obras juntas, o que de acordo com as nossas estimativas pesava 
em tomo de 32 toneladas. O destino da carga do ISA/ CRETIART foi Pari Cachoeira, de 
onde teve que ser transportada até Caruru, enquanto que o material da SSL / UNIRT foi 
para São José 11, sede da UNIRT e local escolhido pela SSL para se implementar o 
ambulatório. 

Além do material de construção e o rancho, tambem levei de SGC 1.100 litros de 
gasolina + 22 litros de óleo DT, além de 800 litros de diesel, do qual 700 litros foram 
para cobrir a nossa parte nos custos do transporte até Pari cachoeira. Do montante da 
gasolina, 350 litros eram para uma viagem posterior da ISA (Aloísio) à região, a serem 
estocados em Taracuá (rio Vaupés) e São Luíz (antigo maracajá, situado no rio Tiquié, à 
altura da boca do ig. castanho), além de 100 litros destinados para o Pe. Norberto. Esta 
gasolina toda foi entregue5. O resto do combustível, incluindo os 100 litros extra de 
diesel, eram destinados ao transporte do nosso material de Pari Cachoeira até Caruru, 
assim como para minha viagem de volta". No total, os preparativos para o transporte do 

3 sem contar o peso do ferro, combustível, azulejos e outros, além do volume tomado pela 
tubulação. 
4 Ocorre que a maioria dos barcos pequenos averiguados em SGC tem uma capacidade de carga 
de na máximo 8 toneladas, enquanto que os barcos grandes carregam de 20 toneladas ou mais, 
com pouca diferença no preço do frete. A possibilidade do uso dos barcos das associações locais 
para cobrir todo o trajeto foi descartado por estes serem pequenos e muito lentos, além de 
regularmente apresentarem problemas com seus motores. 
5 Mais tarde, durante a subida, também se recolheu um carote com 50 litros de gasolina na 
comunidade de Ananás, no trio Vaupés, que havia sido deixado lá pelo Eng. Agr. Pieter. 
6 A voadeira do ISA foi levada de reboque. 



material até Pari Cachoeira duraram aproximadamente duas semanas, desde a minha 
chegada em SGC até a partida do B/M Jeema para Pari Cachoeira. 

2.· O transporte do material de construção até o alto rio Tiquié 

Devido à atual estação de águas baixas, uma das nossas maiores preocupações era 
saber se o 8/M Jeema teria condições de passar em Cachoeira Tucano - uma corredeira 
no médio rio Tiquié (veja foto nr. 1). Devido a isto, foi montado um esquema alternativo 
para assegurar a continuação do transporte de cachoeira tucano até Pari Cachoeira, 
caso isto não fosse possível. Nisto, o Domingos barreto partiu de SGC cinco dias antes 
da partida programada do B/M Jeema a fim de articular o possível uso dos barcos das 
associações locais para este fim, caso isto fosse necessário. Também se precisaria 
formar uma equipe de carregadores para realizar a transferência do material naquele 
local, assim como em Pari Cachoeira e jaboti cachoeira, no alto rio Tiquié. O plano era 
fazer um acampamento em cachoeira tucano para se estocar o material e de lá fazer o 
transporte aos poucos, com o possível apoio dos barcos das Associações indígenas 
locais (UNIRT e ACIRU), para São José li e Pari Cachoeira, simultaneamente. Neste 
caso foi prometido que cederíamos o combustível necessário para esta operação. Em 
Pari cachoeira a CRETIART pediria o apoio ao tenente Marques do BEC para realizar o 
transporte da carga de um ponto à outro daquela localidade, no intúito de contornar as 
duas cachoeiras ali existentes. O material seria estocado num barracão cedido por um 
membro da CRETIART, situado próximo de um porto á montante das cachoeiras, de 
onde se faria o transporte até Caruru. 

Para facilitar a comunicação, concordamos instalar um rádio do ISA em São José li na 
ocasião da subida de Domingos. Assim os colaboradores da UNIRT nos puderam manter 
informados diariamente sobre o nível d'água em cachoeira tucano. As transmissões de 
São José li eram dirigidas tanto para São Domingos Sávio (sede da CRETIARD - de 
onde Domingos formaria as equipes de apoio - como para a sede da FOIRN em SGC, de 
onde o Norimar e eu estávamos coordenando o embarque do material. 

Infelizmente, justamente na semana do embarque houve uma pequena estiagem, com 
vários dias seguidos sem chuva, de modo que dois dias antes da partida programada 
recebemos a notícia de que o barco provavelmente não teria condições de passar em 
cachoeira tucano. Assim sendo, engatilhou-se o esquema alternativo, e uma equipe do 
alto rio Tiquié foi enviada para tucano a fim de fazer o acampamento naquele local. 

Enquanto isto, em SGC, o peso do material embarcado parecia exceder a capacidade de 
carga do barco, cujo limite provavelmente se situa abaixo das 35 toneladas que nos fora 
dito anteriormente. Devido a isto, o comandante do Jeema de última hora arranjou um 
batelão emprestado (do Sr. Noventa), onde se embarcou o excedente, consistindo de 75 
sacas de cimento + o ferro (o total devia pesar umas 3,5 toneladas). O B/M Jeema partiu 
de SGC na quinta-feira dia 15 de outubro, por volta do meio-dia, com o batelão atrelado. 
Fui junto para coordenar o transporte, enquanto que o Norimar ficou em SGC, apoiando 
a operação pelo rádio. 

Durante a viagem, verificou-se que o batelão fazia muita água, e continuamente as 
pessoas se revezavam para tirar a água do casco. Havia uma pequena motobomba a 
bordo do Jeema, mas este havia se tornado indispensável no próprio barco, visto que 
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As pedras da corredeira de Cachoeira tucano, em 18 / 1 O/ 98. 
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8 B/M Jeema. Note que o barco está carregado até a cinta. O batelão se 
encontra atrelado ao seu lado. 
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este também fazia muita água devido ao seu carregamento. No primeiro dia, passamos 
pelas corredeiras do rio Negro, para pernoitar próximo à boca do rio Vaupés (veja foto 2). 

No dia seguinte, já a altura da comunidade de Monte Cristo (no rio Vaupés) paramos 
para atender um chamado do sr. Sabino, de Pari Cachoeira, cujo barco estava 
apresentando problemas com o motor. Como se já não levássemos carga suficiente, 
este senhor ainda nos pedia para rebocar o barco dele até Pari Cachoeira. 

Não obstante, resolvemos este dilema de uma maneira simples e proveitosa para ambos 
os lados : passamos a carga do batelão para o barco do Sr. Sabino, cujo casco estava 
em melhores condições. Assim, deixamos o batelão naquela localidade, para ser 
resgatado na volta pelo Jeema, utilizando o barco do sr. Sabino para fazer o transporte 
do material excedente. 

A viagem prosseguiu dali sem maiores contratempos até o rendevouz com a primeira 
equipe de apoio na manhã de domingo, dia 18, na altura do lago caruru, situado um 
pouco antes da cachoeira tucano. Esta equipe, que chegara um dia antes num motor 
rabeta, consistia em cinco integrantes da CRETIART, sob a coordenação de Narciso 
Barreto, e cinco integrantes da UNIRT. O barco da UNIRT, o B/M Auxiliadora, chegou 
mais tarde, no mesmo dia, assim como um reforço de quatro homens cedido pela 
comunidade de Cunuri (associada à UNIRT), situada próxima dalí. Como o barco da 
UNJRT estava levando passageiros e carga para SGC, concordou-se em leva-los até seu 
destino no 8/M Jeema, a fim de liberar o B/M Auxiliadora para o transporte do material rio 
acima. Os passageiros ficaram em Cunuri, enquanto se efetuava o descarregamento do 
B/M Jeema. A prioridade foi dada para carregar o B/M Auxiliadora, a fim de que este 
pudesse partir naquele mesmo dia (18/ 1 O/ 98) para São José li, onde seria 
descarregado, e voltar o mais rápido possível para o segundo carregamento. 

Contando com o grosso da tripulação do 8/M auxiliadora (que ficou em Tucano) e 
alguns passageiros solidários, a equipe de apoio em Cachoeira Tucano contava no total 
com uns vinte homens. Mesmo assim, o descarregamento e a transferência de carga e 
passageiros tomou mais de 24 horas, sendo que o 8/M Jeema só partiu de volta à SGC 
pelas três horas da tarde do dia 19 de outubro. A esta altura somente um carregamento 
da SSL havia partido com o B/M auxiliadora rumo a São José li, para voltar no dia 
seguinte, enquanto que o barco do Sr. Sabino subia lentamente até Pari Cachoeira com 
50 sacas de cimento, sem nenhuma previsão de chegada, devido ao problema do motor 
de sua embarcação. No entrementes, o barco do ACIRU ainda não havia chegado, e a 
operação corria risco de perder o ímpeto. Para piorar a situação, o B/M Jeema havia 
gasto na sua subida uns dois tambores de diesel a mais do que previsto pelo próprio 
comandante, o que corrompeu a provisão destinada para o transporte pelo resto do 
trajeto. Isto quer dizer que tinhamas somente uns 150 litros de diesel sobrando - 
insuficiente mesmo para cobrir os gastos dos barcos das associações, sem contar os 
gastos do transporte de Pari Cacheira até Caruru. 

Diante desta situação, segui em frente com a voadeira até Pari Cachoeira, para me 
encontrar com o Domingos Barreto e juntos estipularmos os próximos passos da 
operação. No acampamento de Cachoeira Tucano, Narciso e José Maria Barreto da 
CRETIART ficaram responsáveis pelo envio do nosso material até Pari Cachoeira. 
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Após o pernoite em São José 11, cheguei em Pari Cachoeira na manhã do dia 20, onde 
me encontrei com o Domingos Barreto, acompanhado de somente três homens - todos 
da comunidade de São Domingos. O barco da ACIRU. por sua vez (o 8/M ACIRU), se 
encontrava amarrado no porto, todo fechado. Domingos reclamava da falta de adesão 
por parte de certas comunidades da CRETlART, assim como a apatia da ACIRU. O 
tenente Marques, no entanto, havia concordado em ceder uma caçamba para o 
transporte do material através de Pari Cachoeira. 

r: Assim sendo, passamos primeiro a voadeira do ISA através das cachoeiras e depois 
fomos falar com o pessoal do ACIRU, que já se encontravam no barco. Chegando lá, 
conversamos com o presidente daquela associação (e ao mesmo tempo comandante da 
embarcação), o Sr. Ismael, que concordou em nos ajudar. Pouco depois, ele rumou para 
Cachoeira Tucano para trazer um carregamento de material. Assim seguimos para São 
Domingos Sávio, onde passaríamos a noite e de onde tentaríamos obter mais apoio para 
o transporte do material até seu destino final em Caruru Cachoeira. Entretanto, ainda 
não sabíamos quando a primeira remessa de material chegaria em Pari Cachoeira, 
sendo provável que a UNIRT desse prioridade ao transporte do seu próprio material até 
São José li, para só depois transportar o nosso. Isto poderia levar vários dias. 

r: 
r: 

r: 
No mesmo dia (20/ 1 O/ 98), no entanto, o operador do rádio em São Domingos, Anacleto 
Barreto, recebeu a notícia de São José ll avisando que o B/M Auxiliadora se encontrava 
a caminho de Pari Cachoeira com o seu segundo carregamento (destinado a nós) e que 
deveria chegar na madrugada do dia seguinte. Naquela noite também havia rumores de 
que Sabino havia finalmente chegado em Pari Cachoeira com o nosso carregamento de 
cimento. Isto queria dizer que, junto com o carregamento do B/M ACIRU, o grosso do 
material estaria em Pari Cachoeira em apenas dois dias, podendo-se começar a etapa 
seguinte do transporte até a cachoeira de Caruru. 

r 

r: 

r 

No outro dia (21/ 10), partimos para Pari Cachoeira com uma equipe de uns sete 
homens, a fim de desembarcar o material. o B/M Auxiliadora no entanto ainda não havia 
chegado e diziam que este se encontrava com pane abaixo da comunidade de Bela 
Vista. Assim, Domingos e eu fomos de voadeira atrás do barco, para ver se pudessemas 
fazer alguma coisa. Não demoramos para encontra-la. Vinha subindo muito lentamente, 
com problemas de engrenagem. Trazia o rancho, além de cimento e tijolos (foto 3). 

,--. 

r> Chegando em Pari cachoeira, nos foi comunicado que o exército tinha "emprestado" o 
cimento que havia chegado com o Sabino. Ourante a nossa ausência, o cimento fora 
carregado na caçamba do BEC e, em vez de ser levado pro barracão designado, foi 
encaminhado diretamente para o canteiro de obras da exército. O tenente Marques, 
responsável pela obra, depois explicou que tinha o prazo de entrega no dia 15 de 
novembro (dia da República) e que, com a estiagem em Cachoeira Tucano, estava 
ameaçado de ficar sem cimento. Disse que já havia emprestado mais 70 sacas de 
cimento das irmãs da Missão, destinado a uma obra (provavelmente o alojamento das 
freiras) em Nova Fundação7 e que também esperava contar com a nossa colaboração. 
Como o homem estava nos ajudando também, acabamos aceitando o fato consumado 
sem maiores reclamações, na condição de que isto não atrasasse a nossa própria abra. 

r: 

r 

7 É notável ver tanta obra sendo implementada no Tlquié no verão deste ano. Pelo que sei, há 
anos não acontecia nada neste rio e agora, de repente, é obra pra todo lado: nós, a SSL, as 
freiras e o exército, todos ao mesmo tempo. 
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No total emprestamos 79 sacas de cimento ao exército. Ao mesmo tempo conseguimos 
um tambor de óleo diesel e 20 litros de óleo 40 com o tenente Marques para cobrir os 
nossos gastos do transporte". Em troca deste combustível (que serviria para abastecer 
os barcos do ACIRU e UNlRT), descarregaríamos um barco deles no dia seguinte. já que 
todo o pessoal dele estava ocupado no canteiro de obras. 

No dia 22, quinta-feira, uma equipe maior - desta vez composta de uns dez homens 
provenientes de várias comunidades - desceu de São Domingos Sávio até Pari 
Cachoeira para realizar o descarregamento e o translado do material até o barracão. 
Chegando ali, a nossa turma contou com a adesão de mais uns cinco homens que já se 
encontravam em Pari Cachoeira (entre residentes locais e gente do alto Tiquié}, alguns 
dos quais também nos haviam ajudado no dia anterior. O B/M ACIRU havia chegado 
sem maiores problemas, trazendo a gasolina e o resto dos tijolos. Foi nesta ocasião que 
eu notei que uma parte significante da gasolina estava faltando. No final das contas, 
estimo que durante a viagem de SGC até Pari Cachoeira uns 250 litros tenham 
"evaporado", de modo que posteriormente tive que encomendar mais 100 litros de 
gasolina de SGC para a minha viagem de volta. 

Passamos a quinta-feira (des)carregando material, - tanto nosso como do exército. O 
nosso material foi estocado no barracão da CRETIART, sob a responsabilidade de um 
vigia voluntário que também permanecia ali à noite. O combustível foi levado até São 
Domingos no mesmo dia, onde montamos o posto de abastecimento para os barcos que 
fariam o transporte até Caruru, a começar no dia seguinte. 

Na sexta-feira, dia 23, iniciou-se a última etapa do transporte, que foi realizado com a 
ajuda de três botes : a baleeira do ISA, com o motor 25 HP, o bote da CRETIART, com 
um motor 15 HP e um grande bote de alumínio emprestado em Pari Cachoeira, movido 
por um motor tipo rabeta (foto 4). Entretanto, ainda havia um último obstáculo a ser 
vencido antes de podermos chegar até o nosso destino, ou seja : a corredeira de Jaboti 
cachoeira. Os botes teriam condições de passar por este trecho, mas somente se 
fossem aliviados de sua carga, que teria que ser transportado por terra. Isto significava 
que se necessitaria três equipes que trabalhassem simultaneamente : uma em Pari 
Cachoeira, realizando o embarque e fazendo o transporte (foto 5); outra em Jaboti 
Cachoeira para fazer o translado (foto 6); e a terceira equipe em Caruru, para fazer o 
desembarque e a estocagem do material (foto 7). 

Domingos havia articulado que a própria comunidade de Jaboti forneceria a mão-de-obra 
naquele local, enquanto que os tuyucas cuidariam do desembarque em Caruru. No 
entanto, no dia marcado, não houve a esperada adesão. Não obstante, após algumas 
breves negociações, houve quem ajudasse, e assim conseguimos levar o primeiro 
carregamento (21 sacas de cimento e o rancho", entre outros} até o seu destino. Oito 
dias já haviam se passado desde a minha partida de SGC, enquanto que maior parte do 
material, consistíndo principalmente dos 3000 tijolos, ainda se encontrava em Pari 
Cachoeira. 

6 Uma remessa de diesel havia sido pedida pelo rádio mas este demoraria uma semana, no 
mínimo, para chegar. Devido a isto, optou-se posteriormente por cancelar esta remessa. 
9 A notificação de entrega do rancho esta no anexo 1. Este ficou sob a responsábilidade de 
Nazareno Marques, morador da comunidade de Caruru Cachoeira, que tem a experiência 
necessária para este cargo, sendo que trabalhou durante anos como dispensário no serviço militar. 
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Foto 4 
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Vista do convés e a popa do B/M Auxiliadora - carregada com rancho, 
cimento e tijolos - à caminho de Pari Cachoeira. 

O ponto de reabastecimento em São Domingos, situado entre Pari 
Cachoeira e Caruru. 



Foto 5 

Foto 6 

As voadeiras fazendo o transporte de Pari Cachoeira à Caruru. 

O translado de material em Jaboti cachoeira. Ao chegarem, as vcaderras 
eram descarregadas para poderem passar pela corredeira. A montante. 
eram carregadas novamente. sendo o material transportado por terra. 
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Foto 7 

Após o descarregamento 
em Caruru, o material era 
levado para o local da obra . 
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Foto 8 O wayuri de 24/ 1 O/ 98 em andamento. Os montes brancos à direita 
da foto representam a quantidade de areia e seixo que se coletou. 
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Quanto a falta de adesão das comunidades para o fornecimento de mão-de-obra (um 
problema que Domingos já vinha mencionando desde o primeiro dia em Pari Cachoeira), 
concordamos em discutir o assunto no wayuri que estava marcado para o próximo dia 
(sábado) em Caruru e na qual se esperava a presença da maior parte das lideranças 
indígenas do alto rio Tiquié. 

4. A reunião informal com as lideranças da CRETIART 

No sábado dia 24 de outubro, realizou-se um wayuri (trabalho comunitário) em Caruru a 
fim de se juntar seixo para a construção do laboratório. Este wayuri contou com a 
presença maciça das comunidades do alto rio Tiquié, provavelmente totalizando por volta 
de uma centena de pessoas, entre homens, mulheres e crianças (veja fotos 8 e 9). A 
reunião informal dos líderes foi anunciada por Domingos após as boas-vindas e se 
realizou paralelo ao wayuri, sendo muito produtiva. A palavra era que não se havia 
conseguido juntar os 15 voluntários que realizariam a maior os trabalhos para a 
construção da estação de piscicultura 10, sob o argumento de que em geral as pessoas 
designadas pela chefia para um determinado trabalho (ou seja, "mandados"), raramente 
cumprem a função. Argumentaram, entre outros, que dificilmente as pessoas 
trabalhariam de graça. 

Diante disto, apontei o exemplo das turmas que trabalharam sem remuneração em Pari 
Cachoeira e Tucano e lembrei os benefícios que a Estação pode trazer para todo o alto 
rio Tiquié e a CRETlART em particular, assim como as responsabilidades que isto traz. 
Sublinhou-se que estes benefícios não virão à curto prazo. Sugeriu-se também que os 
capitães não designassem as pessoas, mas que ao invés disto se limitassem a pedir por 
voluntários, valendo-se de seus próprios argumentos quanto á importância da missão. 
Além disto, enfatizou-se que agora os voluntários somente teriam que ficar à disposição 
na obra durante 45 dias, em vez de três meses, como havia sido sugerido durante a 
Assembléia Extraordinária em Junho. 

A maior parte dos presentes se mostrou receptivo para estes argumentos, que foram 
traduzidos e reforçados pelo Domingos Barreto. Adicionaram, no entanto, que os 
voluntários também deveriam ter direito à uma camisa e um calção no final do trabalho 
em sinal de reconhecimento, além das 2 pilhas e um maço de tabaco por semana, como 
já se havia sido prometido. Sugeriu-se a doação pela parte do ISA de um jogo de 
camisas, calções e chuteiras para formar um time de futebol da Estação de Piscicultura. 
Acabei concordando, visto que no final das contas isto não sai tão caro assim, 
comparado ao que custaria uma mão de obra totalmente remunerada. 

Decidiu-se então que após o wayuri se reunma as pessoas presentes para pedir a 
colaboração de voluntários pelos 45 dias previstos para a obra. No final, umas dez 
pessoas se apresentaram, numero suficiente para se realizar o serviço ( Estes 
voluntários começaram na segunda-feira dia 26 foram ativos principalmente no 
descarregamento do material em Caruru. Para o resto do trajeto - Pari Cachoeira e 
Jaboti - uma outra turma se apresentou, em troca de tabaco e rancho pelo dia de 
trabalho. Assim, o último tijolo trazido de Pari Cachoeira finalmente desembarcou em 

10 Veja o relatório de atividades da sequnda viagem de campo 

-' _,, 
_,, 

_- 
.; 
..,,,,, 

'-' 
'-' 
..) 

...J 
'-' ...., 
...., 
'-' ...., 
'-' .,; 
_,/ 
....,, 

-' ...., 
...., 
'-' ..,, 
..., 
'-' ...., 
..., 
- ...,; 
_, 
'-' .,,_ 
..., 
.., 
..., 
._, 
...., 
...., 
...., 
""' 

..,,,,, 
_, 

'-..1 ._ 
.._. 
..., - .., 
....,, 
- - 



- - - 
,,....... 

Foto 9 
. r- 

r· 

r- 
r> 

.,... 

Foto 10 
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A reunião informal da CRETIART em 24/ 1 O/ 98 para se discutir os 
andamentos do trabalho . 

O captador assentado no leito do igarapé. As pedras armazenadas na 
beira do buraco serão colocadas em volta do captador para facilitar o fluxo 
de água do lençol para o reservatório. 
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Caruru na quinta-feira, dia 29 de outubro - duas semanas após mmha partida de SGC e 
um mês depois da minha saída de São Paulo). 

Um outro ponto sensível discutido durante a reunião foi a escolha dos pedreiros e 
carpinteiros, sobre a qual muitos estavam descontentes. Após uma breve deliberação, 
em que os interessados expuseram seu ponto de vista, ficou decidido que além do 
Antonio Barreto (pedreiro) e Veridiano Lemos (carpinteiro), estes também contariam com 
a participação de Nazareno Marques (como pedreiro) e Guilherme Tenório (como 
carpinteiro). Os envolvidos concordaram dividir o pagamento, o que foi aplaudido. 

Aproveitei a reunião também para comunicar que devido a atual falta de tempo 
(oficialmente entro de férias ao final do meu contrato, que expira no dia 12 de 
dezembro), não seria mais possível trazer os alevinos prometidos em junho deste ano. 
Expliquei que a minha meta seria produzir o primeiro lote de alevinos em fevereiro, de 
modo que só precisariam esperar mais uns quatro meses até poderem estocar seus 
viveiros. Além do mais, argumentei que somente uma comunidade (isto é, Coração de 
Maria, no lg. Caburi) havia aprontado a sua barragem para receber estes alevinos, o que 
praticamente não valia a pena em relação ao esforço envolvido em traze-los até o alro 
rio Tiquié. Nisto, muitos presentes explicaram o trabalho das barragens se encontrava 
parado por que careciam de material, especialmente canos e joelhos 11• Devo acrescentar 
que existiriam outras alternativas para se obter esta tubulação, como por exemplo pelo 
uso de tubos de cerâmica feitas artesanalmente. Entretanto, o prazo que temos para 
implementar estas alternativas (isto é, até fevereiro do próximo ano, quando se planeja 
produzir a primeira leva de alevinos) é muito curto, sendo que aconselho uma solução 
mais imediata, ou seja, doar esta tubulação para a CRETIART. Tendo em vista que a 
Estação de Piscicultura até este prazo provavelmente ainda não disporá de viveiros 
próprios, será essencial ter bastante barragens para estocar toda a produção de 
alevinos, a fim de que o empreendimento beneficie o maior número possível de 
comunidades. Apesar de pessoalmente não ser muito a favor de doar algo que os 
agricultores poderiam fabricar por conta própria, por enquanto a prioridade é produzir 
alevinos para as criações do próximo ano. O desenvolvimento de tecnologias 
apropriadas será priorizada ao final deste período. 

5. A instalação do captador hidraúlico 

Obviamente, em se tratando de um laboratório de alevinos, a provisão de água é 
essencial para o seu funcionamento. Para assegurar a sustentabilidade do fornecimento 
de água pelos próximos anos - especialmente após o fim do projeto - optou-se por 
instalar um sistema hidráulico acionado pela força da gravidade, em vez de fazer a 
CRETIART depender de um sistema acionado por motobombas. 

Na viagem de campo passada, quando fizemos a sondagem preliminar (veja o segundo 
relatório de campo), encontramos um veio d'água em condições de ser captado, próximo 

11 Este assunto na verdade já se encontrava em evidência desde o meu primeiro contato com a 
CRETIART, durante a Segunda assembléia Geral en março deste ano. Se refere ao desvio de 
verbas por um ex- presidente da associação, destinados justamente para este fim. O material 
consiste em 6 tubos de 150 mm (para cano de drenagem), mais os respectivos joelhos ; e 12 
canos de 100 mm para fazer os ladrões. 
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1) linha de nivel do captador 
2) linha de nível das habitações, o mesmo da fonte originalmente designada 

(veja o croqui no relatório da segunda viagem de campo) 
3) linha de nível do laboratório 
4) nível do rio 
h = altura do captador em relação ao nível do rio (não foi medido) 
A = trajeto escavado pelo leito do igarapé para fazer afliorar a tubulação 

Figura 2 

Corte transversal esquemático das linhas de nível no percuso do igarapé (representado 
pelas setas pretas). Este esquema ilustra o funcionamento do sistema de água por 
gravidade projetado para Caruru. Estima-se que a descaída entre os níveis 1) e 3) seja de 
no mínimo quatro metros. A descaída entre os níveis 2) e 3), conforme medido durante a 
viagem de campo anterior, tem em tomo de 2 metros. 

ao local designado para o laboratório. Na ocasião os habitantes do lugar haviam 
assegurado que esta fonte não secava em épocas de estiagem. No entanto, durante a 
última visita comprovou-se que a vazão do veio diminuíra sensivelmente com a atual 
seca, ao ponto de ser considerado insuficiente para suprir o laboratório em épocas de 
estiagem. Como o período de ovulação das matrizes (dezembro - abril) ocorre em parte 
durante o verão local (fevereiro, março), esta fonte foi descartada para o uso imediato. 

Devido a isto foi feito uma exploração mais detalhada das reservas de água existentes 
na área durante esta última viagem. Como já se havia constatado na viagem anterior, 
por detrás das habitações (veja o croqui no relatório passado), existem dois igarapés : O 
Igarapé Buriti, que corre na direção Sudeste-Noroeste (mais ou menos paralelo ao 
Tiquié, sendo que escorre na direção oposta); e um igarapé do Veado, um curso menor 
que alimenta a barragem da comunidade e que corre quase perpendicular ao rio Tiquié, 
na direção Sudoeste-Nordeste. 

O primeiro é o maior dos dois, representando um reservatório seguro, que dificilmente 
secaria durante uma estiagem. No entanto, verificou-se que, devido a direção do seu 
percurso, não será possível captar a água deste igarapé em algum ponto situado 
próximo da Estação. Ocorre que entre o Igarapé Buriti e a Estação de Piscicultura há 
uma elevação do terreno à ser vencida, formada pela encosta da depressão escavada 
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pelo igarapé. Isto implica que a tubulação teria que subir a inclinação entes de poder 
descer na direção desejada, o que não é muito aconselhável para um sistema de 
fornecimento por gravidade. Sempre existe a possibilidade do acúmulo de ar na 
tubulação situada nas partes mais altas do terreno, o que impediria a sucção d'água e 
emperraria o sistema. 

Em contraste, o lg. do Veado (que provavelmente é um braço do Buruti), transcorre na 
direção da Estação de Piscicultura (veja o croqui no relatório passado), possibilitando a 
transposição de água, sem nenhuma barreira entre o local da sua captação no percuso 
superior e o seu destino (veja figura 2). 

Uma exploração mais detalhada deste igarapé, no entanto, mostrou que durante a atual 
estiagem certas partes do percurso ficavam secas, com a água formando um lençol logo 
abaixo da superfície do leito. No entanto, o captador fora planejado de tal maneira a ser 
enterrado no leito do igarapé. Este dispositivo consiste em uma caixa d'água perforada 
(com uma capacidade de retenção para 250 litros) que serve para coletar a água das 
imediações (foto 11 ). Desta maneira o captador é alimentado pelo lençol em vez de pelo 
igarapé em si, o que oferece uma certa garantia durante as épocas de estiagem. 

Escolheu-se instalar o captador ainda durante esta viagem de campo, tendo em vista 
que em janeiro (quando for completado o sistema hidráulico), o nível d'água nos 
igarapés estará mais alto devido ás chuvas, o que dificultaria este trabalho. 

O local escolhido para se instalar o captador obedeceu à dois critérios : 1) a altura em 
relação à linha de nível do laboratório; e 2) a existência de um trecho no igarapé com 
uma inclinação acentuada, para não precisar escavar muito ao instalar o cano de saída 
do captador através do leito (o "A" na figura 2). O local escolhido de acordo com este 
critérios se situou a uma distância de 510 metros, medido desde a saída da captador até 
o local da obra (a linha preta na figura 2). Em contraste com o que o esquema na figura 
2 sugere, a maior parte deste trajeto acompanha a linha de nível do captador. 

Com a instalação do captador no igarapé ganhou-se mais alguns metros de altura em 
relação ao plano traçado anteriormente. Com isto, não só obteremos mais pressão no 
sistema, como também será possível instalar as caixas de água em cima da lage do 
escritório (2,5 metros de altura), e, de quebra, fornecer água encanada para os 
moradores da comunidade. Além do mais, a maior quantidade de água disponível 
permitirá também o suprimento dos futuros viveiros da Estação, o que não era 
considerado muito viável no caso de utilização da fonte situada naquelas imediações. 

Um breve levantamento de preços em Belém indicou que um tubo hidráulico de 50 mm 
(duas polegadas), com 6 metros de comprimento, pode custar R$ 13 por unidade. Como 
precisaremos de 85 unidades para cobrir o percurso de 51 O metros, isto dará um total de 
R$ 1.105. O tubo de esgoto com 50 mm, por sua vez, é mais barato, mas não é muito 
resistente, enquanto que o tubo hidráulico pode durar várias décadas, mesmo exposto 
ao clima. Existe também a possibilidade de se usar uma bitola maior (60 mm) para o 
transporte da água, sendo que estes tubos custam em volta de R$ 20, o que daria um 
total aproximado de R$ 1.700. Esta opção é preferível, tendo em vista que o novo 
sistema também alimentará os viveiros (o sistema original, projetado para 50 mm, 
captaria uma fonte de menor vazão). 
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Além do sistema à gravidade, será necessário também se dispor de uma motobomba 2/2 
(um agregado à gasolina, com entrada e saída de duas polegadas) para casos de 
emergência, até que o sistema hidráulico esteja completamente implementado. Em 
Belém, este tipo de motobomba (de 3,5 Hp) está custando por volta de R$ 550 (em 
manaus deve ser um pouco mais caro). Com a tubulação necessária, isto poderia sair 
em torno de uns 800 reais. O orçamento detalhado será feito em janeiro, quando for 
realizada a pesquisa de preços em Manaus. 

Bibilografia : 

• Gerrits, R. (1998} Relatório de Atividades da Segunda viagem de Campo. Belém - PA. ISA 
(Instituto Socioambiental) - Programa Rio Negro. 1 O p. 
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r Introdução 

r 

No dia 3 de março, com a ligação da linha d'água proveniente da cabeceira do igarapé do 
Veado e o sistema hidráulico do pavilhão de incubação 1 (a meio quilômetro de distância da 
captação), a Estação de Piscicultura de Caruru Cachoeira, alto rio Tiquié, começou a funcionar 
efetivamente. Um dia antes, a barragem da comunidade havia sido fechada e na mesma 
semana finalizou-se também a escavação dos viveiros necessários para poder manejar os 
estoques de alevinos que forem futuramente produzidos na estação. 

r 

Assim completou-se um esforço que começou em outubro do ano passado (veja o relatório da 
terceira viagem de campo), levando entre quatro à cinco meses para ser realizado. No 
entanto, no momento em que se escreve este relatório, o pavilhão de incubação, apesar de se 
encontrar em estado operacional, ainda carece de pintura, enquanto que as janelas e as 
portas ainda estavam por ser instaladas por ocasião da minha partida. Além disto, os viveiros 
escavados ainda não possuem um sistema de escoamento e suprimento d'água adequado, 
pois a construção destes não estava orçado para o trimestre passado, devendo, no entanto, 
ser completado ainda este ano, assim como um auditório e a casa de hóspedes. 

O paisagismo na Estação ficou por conta do Eng.º Agr.0 Pieter van der Veld, que atualmente 
está implementando um viveiro de mudas ao lado do pavilhão de incubação. 

1. Os preparativos em Manaus e em São Gabriel da Cachoeira 

r: 
Na segunda-feira, dia 11 de janeiro, desembarquei em Manaus, no intúito de comprar o 
material necessário para finalizar a estação - principalmente material hidráulico (tubos e 
conexões) não disponível no comércio de São Gabriel da Cachoeira. Também foi adquirida 
uma motobomba de 3,5 Hp, além de outros insumos necessários para o funcionamento normal 
da estação2• 

r: 
r- 

r> 

Em Manaus entrei em contato com o sr. Marcílio Cavalcante, gerente do Programa Waimiri 
Atroari da Eletronorte, que me recebeu mui gentilmente e me proveu do apoio necessário para 
encontrar os referidos itens no comércio de Manaus. A minha primeira intenção era fazer uma 
elaborada pesquisa de mercado, mas graças a ajuda do Programa ( e em especial do sr. 
Tarcimar, responsável pelas operações de compras) isto não foi necessário, pois já se havia 
adiquirido bastante experiência com este tipo de trabalho em função dos projetos que ali se 
desenvolvem. Deste modo, tanto a localização dos itens no comércio, assim como a forma de 
pagamento e o embarque posterior do material foram bastante facilitados pelo apoio recebido. 

O material foi enviado para São Gabriel da Cachoeira3 na sexta-feira, dia 15 de janeiro, pelo 
B/M Tanaka, sendo bastante volumoso devido a grande quantidade de tubos (principalmente 
os tubos de 60 mm) e as quatro caixas d'água de 1000 litros cada. 

(' 

r: 
r> 

O B/M Tanaka chegou ao seu destino na terça-feira dia 19 e eu mesmo cheguei no dia 
seguinte de Manaus, após uma reunião com o antropólogo Geraldo Vandrelo. Em SGC fui 
recebido pelo presidente interino da CRETIART, o sr. Fernando Bastos, que havia sido 
designado para me acompanhar até o alto rio Tiquié. Assim, com a ajuda do sr. Fernando e do 

r: 
1 Termo sugerido pelo biólogo José Augusto Senhorini, do CEPTA / IBAMA, ao invés do termo 
"laboratório de alevinos", que fora usado no relatório anterior. 
2 A lista completa deste material está disponível na administração do ISA 
3 A partir de agora : SGC 
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designado para me acompanhar até o alto rio Tiquié. Assim, com a ajuda do sr. Fernando e do 
Eng.º Agr.º Pieter van der Veld, providenciou-se a transferência do material do porto de 
Camanaus até a sede da FOIRN, onde este ficou estocado até o embarque para Pari 
Cachoeira. 

Também verificou-se que as quatro incubadoras encomendadas na Bernauer Aquacultura 
Ltda., de Santa Catarina, haviam chegado intactos até SGC, ficando estocadas na residência 
do antropólogo Aloísio Cabalzar. Além disto, entre outros itens menores comprou-se também 
12 sacos de cimento e 28 barras de ferro que estavam faltando para finalizar a lage do 
banheiro e do escritório no pavilhão de incubação da Estação Caruru. 

Todo este material foi finalmente reunido e embarcado durante os dias 25 e 26 de janeiro no 
B/M Auxliadora, da UNIRT, para a continuação do transporte, desta vez até Pari Cachoeira. O 
sr. Fernando e eu partimos dois das após o embarque do material, isto é, na quinta-feira dia 
28, sendo que o B/M Auxiliadora só saiu no sábado, dia 30. Após a nossa saída, o Eng.º Agr.º 
Pieter van der Veld ainda conseguiu embarcar duas dúzias de patos no 8/M Auxliadora, 
destinados ao consórcio com a piscicultura no alto rio Tiquié. 

2. A reunião de 1 º de fevereiro em Caruru Cachoeira 

Chegamos em Pari Cachoeira do sábado dia 30, após uma rápida viagem com somente uma 
parada (em Matapi, já no rio Tiquié). Atravessarmos as cachoeiras ao anoitecer e assim 
alcançamos a comunidade de em São Domingos Sávio, sede da CRETIART, já na escuridão. 
Ali pernoitamos. Na manhã seguinte, no sábado dia 30, articulamos uma reunião com a 
diretoria da CRETIART para a segunda-feira, dia 1 ° de fevereiro, para discutir o andamento 
dos trabalhos. A seguir rumamos para a comunidade de Caruru, situada à somente uns 30 
minutos de voadeira dali. 

- 

Chegando em Caruru Cachoeira, a primeira coisa que fiz foi vistoriar o resultado dos trabalhos 
feitos durante a minha ausência desde novembro do ano passado. Verifiquei que, em grandes 
linhas, a obra fora construída de acordo com as especificações (veja a planta baixa no 
relatório da terceira viagem de campo). No entanto, foram constatadas várias falhas na 
execução destas especificações, tal como janelas tortas e paredes fora do prumo, além de 
alguns erros menores na interpretação dos desenhos técnicos. Notei também que a cobertura 
de caranã está muito rala (com várias goteiras), não devendo durar mais de dois anos. Apesar 
disto, as estruturas da construção (piso, casco e tanques) me parecem seguras e funcionais, 
de modo que as imperfeições encontradas foram principalmente do ponto de vista estético. 
Não obstante, posteriormente tratei de corrigir algumas destas imperfeições (veja 2.1., abaixo). 

Na segunda-feira seguinte, dia 1 º de fevereiro, a reunião contou com a presença de 
Domingos Barreto, presidente da CRETIART, Narcisso Barreto, secretário da CRETIART e 
notulista da reunião; Luciano Pena, tesoureiro; e o Fernando Bastos. Da Equipe de construção 
estavam presentes Antônio Marques e Antônio Barreto, pedreiros; e Guilherme Tenório, 
carpinteiro, além de Tarcfsio Barreto e Rafael Marques, que seguiram o curso do CEPTA I 
IBAMA em Pirassununga. Representando a comunidade de Caruru, estavam Dorvalino 
Marques (capitão) e Nazareno Marques. Contando comigo, éramos 12 participantes. 

De início, elogiei o trabalho conjunto que se havia investido na obra até aquele ponto e dei 
uma visão geral sobre o trabalho que nos restava para finalizar a estação. Sugeri também que - 

- - 
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se fizessem portas e janelas decoradas com os motivos tradicionais geralmente usados para 
decorar bancos, o que foi aceito com entusiasmo. 

Quanto á parte funcional, expliquei novamente o ciclo da reprodução induzida e o manejo que 
isto exige, assim como a necessidade da coleta de hipófises. Aproveitei a deixa para também 
entregar o material didático que eu havia preparado, consistindo em uma pasta contendo1) 
uma folha de papel almaço; 2) uma caneta; 3) um caderno; 4) um glossário de termos técnicos 
empregados na piscicultura e 5) uma apostila sobre a coleta e preservação de hipófises. No 
total foram distribuídas 4 pastas : uma para o monitor de piscicultura da comunidade 
(Dorvalino Marques), duas para Tarcfsio Barreto e Rafael Marques (que seguiram o curso do 
CEPTA / IBAMA em Pirassununga); sendo que a outra deixei de entregar para o técnico 
agrícola que seria contratado pelo projeto. 

A seguir falei sobre a forma pela qual nos gostaríamos de administrar a estação durante o 
primeiro ano, isto é, conforme o sistema de remuneração elaborado em conjunto com os 
antropólogos ligados ao ISA. Pedi para que a comunidade apontasse um representante junto 
ao projeto de piscicultura, sendo o sr. Nazareno Marques a pessoa que me foi designada. 

Também falei sobre a necessidade da contratação de um técnico agrícola pela duração do 
projeto (3 anos) e a possibilidade de se contratar dois em vez de um, visto que no alto rio 
Tiquié há somente duas pessoas formadas, ambos no ano passado. A seguir pedi para que a 
diretoria já começasse a pensar em como se faria a gestão da estação após a transferência e 
falou-se sobre o papel dos extencionistas depois desta transição. Sugeri que os extencionistas 
- depois de terminada a bolsa oferecida pelo ISA na forma de díárias - podassem continuar 
atendendo as comunidades em troca de um pagamento em espécie, como por exemplo 
farinha ou peixe moqueado. 

Outros assuntos, tal como a inauguração da estação e a visita do biólogo José Augusto 
Senhorini, também foram tratados, e no final preparou-se em grandes linhas uma agenda de 
trabalho para a etapa de finalização da obra. Decidiu-se então que o trabalho seria retomado 
na quinta-feira dia 4 de fevereiro, o que daria tempo suficiente para que todos pudessem fazer 
seus preparativos, incluindo o recrutamento de voluntários e o transporte de material de Pari 
Cachoeira até Caruru, que na ocasião ficou marcado para a quarta-feira dia 3. 

3. A Retomada na Construção da Estação Caruru 

3.1 O transporte de material 

Quando comparecemos à Pari Cachoeira para realizar o transporte do material com a ajuda de 
duas voadeiras (o 25 Hp do ISA , com a baleeira, e o 15 da CRETIART, com um bote menor), 
descobrimos que o B/M Auxiliadora já havia chegado na véspera, sendo que a maior parte do 
material para a estação havia sido desembarcado e estocado na casa de uma pessoa oriunda 
do alto rio Tiquié. Ali nos informaram que várias pessoas solidárias (a maioria do alto rio 
Tiquié) haviam ajudado no desembarque do nosso material e que o padre Ivo - substituto do 
Pe. Norberto - fora muito prestativo na realização do transporte do porto até o local de 
estocagem (distância : um à dois quilometras), sendo que ele pôs o pequeno trator da missão 
à disposição deste serviço. 

A nossa primeira preocupação foi a remoção dos patos, que felizmente haviam chegado todos 
vivos e em boas condições de saúde, apesar de visivelmente exaustos. Assim, despachou-se 



estes animais o mais rápido possível com uma das voadeiras para a comunidade mais próxima 
- São Domingos Sávio - onde foram soltos na área da barragem. Ali permanecem até hoje, sob 
os cuidados do sr. Tarcísio Barreto (monitor de piscicultura), para uma posterior distribuição 
nas comunidades" (As últimas notícias eram que os patos passavam bem e que já estavam 
pondo ovos). A voadeira em questão ficou então liberada para ajudar no transporte do resto 
do material, que neste interim já estava sendo realizado pela outra voadeira. Fizemos um total 
de três viagens para transportar todo o material até Caruru Cachoeira. - 
3.2. A alvenaria 

Com a chegada do material e da mão de obra fixa (dois pedreiros", um carpinteiro", cinco 
voluntários7 e os dois extencionistas de piscicultura") na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, foi 
retomada a construção do pavilhão de incubação (veja fotos 1 e 2)9. 

A primeira coisa que se fez na alvenaria foi sustentar uma das colunas de concreto no canto 
posterior esquerdo da armação (veja a figura 1 ). Este se encontrava visivelmente fora do 
prumo, com um desvio de uns 12 cm entre o topo e a base. Um desvio semelhante, seja de 
menor escala, foi encontrado em praticamente todas as colunas, mas se mostrou mais grave 
neste canto. O erro ocorreu durante o posicionamento da caixaria e atinge toda a estrutura, 
fazendo com que as paredes saíssem um pouco tortas. Os pedreiros subsequentemente 
tentaram compensar as ondulações com grossas camadas de reboco. Não obstante, de 
acordo com especificações normais, as barras de ferro das colunas foram trançados com o 
ferro das vigas, de modo que a estrutura deverá permanecer segura o bastante para suportar 
a sua carga ( ou seja, cerca duas toneladas de lage e três para as caixas dágua). Por via das 
dúvidas, no entanto, decidiu-se expor a referida coluna com a remoção do reboco, dando-lhe 
uma nova sustentação de concreto armado na base, desde o sapato (que sustenta a coluna) 
até mais ou menos % de sua altura. 

- 
- 

Também corrigiu-se a fossa séptica, que não havia parede interna, nem sistema de 
escoamento ou entrada de ar. Para poder fazer isto, parte da lage que cobria a fossa teve que 
ser refeita, sendo que se aproveitou a oportunidade para também introduzir uma escotilha. 
Uma outra correção consistiu em nivelar e aumentar a janela da parte anterior, na mesma 
largura da janela da frente. Ao mesmo tempo, aumentou-se as portas até a mesma altura das 
janelas, contribundo assim para uma maior simetria da construção. Em consequencia, no 
entanto, os umbrais das portas tiveram que ser refeitas pelo carpinteiro. 

- 
- 

O maior trabalho na finalização do pavilhão, no entanto, consistiu na construção da lage do 
banheiro e do escritório, o que não pode ser efetuado imediatamente por falta de tábuas e 

4 Os patos serão usados numa experiência comparando o seu potencial de fertilização dos viveiros com 
o potencial dos caprinos existentes em várias comunidades. A intenção é distribuir estes patos entre 4 
comunidades que não dispõem de uma criação de caprinos, nos moldes do sistema de sociedade. Isto é, 
a prole que nasce durante a parceria será dividida meio a meio entre o sócio criador e o sócio 
proprietário do plantel (no caso : a estação de piscicultura). Da feita que o sócio criador tiver bastante 
aves para prosseguir a criação por conta própria, ele devolve a quantidade de aves que recebeu da 
estação (incluindo metade da prole), que assim poderá repassa-los para o próximo sócio criador. 
5 Antonio Barreto e Antonio Marques 
6 Guilherme Tenório 
· Luiz, Benisson, Chico alegria, Mandú e Dário. 
6 Tarcísio Barreto e Rafael Maraues 
9 A planta baixa deste pavilhão se encontra na figura 1 do relatório da terceira viagem de campo. 

- 

- 
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foto 1 Pavilhão de incubação em 4 /021'99, vista lateral (para o rio), mostrando a parte 
da frente com os tanques de alvenaria. 
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r: foto 2. Pavilhão de incubação em 41021'99. Vista anterior mostrando a alvenaria do 

banheiro e do esctitorto 
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Figura 1 : Desenho da 
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pernamancas para poder sustentar a concretagem 10. Originalmente esta madeira seria provida 
pela CRETIART como contrapartida, mas a moto-serra da associação não estava funcionando 
devidamente, de modo que fomos obrigados a contratar um diarista para fazer a extração. Isto 
acarretou em custos que não estavam previstos no orçamento. O diarista contratado foi o sr. 
João Basco Machado, de Pari Cachoeira, que em cinco dias nos forneceu 8 dúzias de 
tábuas" e pernamancas, todas com seis metros de comprimento. Em adição, várias estacas 
tiveram que ser extraídas pelos voluntaries a fim de sustentar a caixaria. Após o corte e o 
trançado das barras de ferro, a \age foi finalmente concretada no dia 19 de fevereiro, sendo 
molhada duas vezes ao dia durante os três dias seguintes. A caixaria foi mantida por oito dias 
depois da concretagem. 

Além deste trabalho, várias partes do piso ainda não haviam sido completados, pois ainda 
faltava instalar a rede hidráulica (veja 3.2, logo abaixo). Uma vez instalada, conseguiu-se 
terminar o piso. Como parte do sistema hidráulico, também se implementou duas caixas de 
gordura para poder escoar a água dos tanques e das incubadoras e se completou grande 
parte do banheiro, assentando o piso, vaso sanitário e os azulejos, assim como a tubulação 
necessária e o escoamento. Os três tanques do pavilhão já haviam sido revistidos de azulejos 
durante a minha ausência, mas ainda faltava o arremate de cimento branco. Este item também 
foi terminado. 

Vale ressaltar que se gastou muito mais cimento na construção do que o previsto, o que se 
deve, em parte, à inexperiência dos pedreiros (muito reboco usado para disfarçar as 
ondulações das paredes, por exemplo, além de alguns gastos desnecessários) e também 
devido a proporção aconselhada por mim na composição do concreto (1 cimento: 2 seixo: 3 
areia), que é mais resistente do que a mistura usada localmente. Do outro lado, sobraram 
bastante tijolos - na ordem de meio milheiro, mais ou menos. Estes tijolos podem ser 
aproveitados posteriormente para a construção de monges nos viveiros de alevinos. 

3.3. O sistema hidráulico 

A maior parte desta quarta viagem de campo foi dedicada ao abastecimento de água da 
Estação. O sistema hidráulico se estende desde o captador no igarapé do veado (veja o 
relatório da tercera viagem de campo) até a distribuição pavilhão de incubação (veja também a 
planta na figura 2, abaixo). O trabalho no abastecimento de água foi retomado em 4 de 
fevereiro, contando principalmente com a ajuda de dois voluntários fixos 12, além de outros que 
ajudavam ocasionalmente, principalmente nos dias de trabalho comunitário. 

10 Nisto, as tábuas adquiridas em novembro e dezembro para a construção do baldrame (20 de Brasilino 
Barreto, 42 do Francisco Bastos e 42 do João Bosco Machado, num total de 104) não estavam mais 
disponíveis para se fazer a lage, pois muitas haviam sido levadas por terceiros - provavelmente 
presumindo que não seriam mais usadas. O resto das tábuas foram usadas nos umbrais das portas e 
janelas ou então cortadas de tal maneira que não prestavam mais para fazer a caixaria da lage. A 
madeira oroginalmente designada para as portas foi usada para a construção de uma estante. 
11 Incluiu 2 dúzias de tábuas largas de sorva - a madeira mais indicada para se poder fazer as portas e 
as janelas decoradas, por absorver melhor a pintura tradicionalmente usada nos banquinhos tf picos da 
r~ião. 
12 Dário (de Caruru) e Benisson (de São Pedro). Dário é um dos dois técnicos agrícolas formados 
recentemente pela Escola Agrotécnlca de SGC, ficando responsável pela operação e manutenção do 
sistema hidráulico da estação. Ele participou de todo o processo de implementação (desde a terceira 
viagem de campo), ficando também a par do conhecimento teórico que envolve o funcionamento deste 
sistema. 

1 f3 



Foto 3: Limpeza da picada Foto 4: Colocação dos tubos 
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A primeira coisa que se fez foi trocar o adaptador instalado no captador hidráulico. 
Originalmente a saída era de 50 mm, sendo aumentado para 60 mm, de acordo com o 
tamanho dos tubos adiquiridos em Manaus. Estes tubos são muito mais resistentes do que os 
canos de esgoto de 50 mm comprados originalmente em São Gabriel da Cachoeira, sendo por 
isto mais apropriados para cobrir grandes distâncias, além de também apresentar uma vazão 
maior. Isto é necessário em vista de que no futuro próximo o captador também deverá 
alimentar os viveiros escavados no terreno da estação. 

,,.... 

Uma vez exposto o tubo que sai do leito do igarapé (veja a figura 2 do relatório da terceira 
viagem de campo), logo abaixo do captador instalou-se um registro, cuja posição 
planoaltimétrica serviu de base para a nova linha de nível que foi traçada até as imediações da 
comunidade, com uma extensão estimada em cerca de 400 m. Esta curva de nível coincidiu 
em grandes partes com a que fora feita durante a exploração da terceira viagem de campo, o 
que facilitou a abertura da picada, sendo que desta vez também já se conhecia o terreno (da 
vez passada esta picada tora aberta com urna certa dificuldade, principalmente num trecho de 
capoeira contendo um emaranhado de paus caídos). A linha de nfvel foi traçada com a ajuda 
de uma mangueira transparente de 15 metros; extendida continuamente entre balizas 
extraídas da mata, nas quais se marcava o nível da água com um canivete. 

A linha de nível foi extendida até o ponto em que se podia avistar o pavilhão de incubação. 
Deste ponto se traçou uma linha reta através de um plano horizontal (neste caso, uma ripa 
nivelada) apontada na direção do pavilhão. O resultado desta medição indicou que o captador 
se situa num nível acima da cumieira do pavilhão, o que confirmou a viabilidade do transporte 
da água por gravidade. 

,....., 
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O passo seguinte foi limpar e alargar a picada para facilitar o assentamento do duto. Para isto, 
vários troncos de grande e médio porte tiveram que ser retirados do caminho, inclusive com a 
ajuda da moto-serra (foto 3). Com os obstáculos removidos, iniciou-se a colocação dos canos 
(foto 4). Estes eram geralmente nivelados antes de serem encaixados no duto, para evitar a 
prisão de ar. Em virtude disto, devido às irregularidades do terreno, em certos trechos os tubos 
se encontram apoiados por estacas, posicionadas a cada dois metros, a fim de manter a linha 
de água num nível constante. 

r- 

. .,....... 

Simultaneamente ao assentamento do duto, começou-se também a instalar o sistema 
hidráulico no pavilhão de incubação (veja as figuras 2 e 3, abaixo). A conexão entre o duto e a 
tubulação do pavilhão ocorreu no dia três de março, quatro semanas depois da retomada 
deste trabalho . 

,,..... 

r: 

A água não veio de imediato, no entanto, pois apesar das preucauções tomadas havia muito 
ar preso no percurso do duto, de modo que a vazão apresentada era mínima. Para lidar com 
isto, instalou-se a motobomba no captador hidráulico do sistema, a fim de poder expulsar todo 
o ar da tubulação. Uma vez feito isto, removeu-se a motobornba e se verificou uma vazão 
satisfatória, apresentando algo em tomo de uns 50 litros por minuto ou mais. Depois disto, 
ainda foram feitos vários testes para descobrir e consertar vazamentos na hidráulica do 
pavilhão de incubação. Ao todo, demorou uns dois dias até que todos os vazamentos fossem 
resolvidos, sendo que ainda existe um no tanque nr. 1 devido à existência de algumas frestas 
no arremate. Este problema deverá ser resolvido na próxima viagem de campo, assim como a 
instalação do tubo de drenagem do terreno ao lado do pavilhão {veja figura 2), que não foi 
completado desta vez. 

r- 

- 
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Figura 4: Vista superior do captador hidráulico enterrado no leito do igarapé do veado. O 
desenho mostra a posição dos dois tubos de 50 mm que o alimentam, envoltos 
em uma camada de pedras. Os tubos foram furados para extrair o máximo de 
água do leito. 
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Também aproveitou-se esta viagem de campo para tentar melhorar a eficiência do captador 
(que já havia sido instalado durante a última vez). Isto foi conseguido com a implementação de 
dois tubos no leito do igarapé, o que aumentou a superfície de captação (figura 4). O sistema 
foi testado justamente durante o período de maior estiagem do ano (o "verão da pupunha"), 
com pouca água no córrego. Assim pudemos verificar que o leito a jusante do captador tendia 
a secar superficialmente quando todos os registros do pavilhão se encontravam abertos. Isto 
comprovou a eficácia da captação, mas, por outro lado, também alerta para uma possível 
sucção de ar durante os períodos secos do ano, o que eventualmente poderia vir a emperrar o 
sistema. r: 

r: 

Com a experiência adquirida na implementação do sistema hidráulico da Estação Caruru, foi 
possível produzir uma lista completa de todo o material necessário para este empreendimento. 
Esta lista se encontra no anexo I deste relatório. Ela nos será útil na próxima vez, quando 
formos construir a estação de lauareté. r: 

r: 
r- 3.4. A construção da barragem 

r· 
A construção da barragem pertencente à comunidade de Caruru se encontrava parada desde 
o ano passado devido a falta de tubulação adequada para o sistema de escoamento. Este é 
um problema que, por sinal, afeta muitas comunidades, visto que o sistema implementado na 
metade desta década pela Universidade do Amazonas exige o uso de tubos que precisam ser 
comprados em Manaus, com custos proibitivos. Em consequência, as comunidades dependem 
de doações para poderem construir suas barragens. 

r, 
r: 

A fim de resolver este problema, desenvolveu-se um sistema de escoamento (tipo monge) 
feito exclusivamente com materiais locais O protótipo deste despositivo (veja figura 5) foi 
implementado na barragem da comunidade de Caruru durante esta viagem de campo. A sua 
construção começou no dia 4 de fevereiro, sendo concluído no final do mesmo mês (veja fotos 
5 e 6). Todo o material usado na sua contrução foi extraído nas cercanias da comunidade. 

- - 1 j t- 
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Desenho esquemático do protótipo para o novo sistema de escoamento das 
barragens, feito inteiramente de materiais locais. O monge se encontra embutido 
na barragem e consiste em quatro partes: a) o curral; b) a comporta; e) a caixa 
e d) o bueiro. 



foto 5: A extração e o transporte do tronco oco que serviu como bueiro para o sistema 
de escoamento da barragem de Caruru. 

foto 6: O curret (a) e a caixa (c) do sistema de escoamento, embutido na barragem. 
Note a camada impermeabilizante de tabatinga que reveste a caixaria. 
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Foto 7: A comporta (item b da figura 5) do monge artesanal em funcionamento, 
visto de dentro da caixa (item e). 

- 
- 

O protótipo foi construído quase que exclusivamente pelos dois extencionistas, Tarcísio 
Barreto e Rafael Marques, custando um total de aproximadamente 180 horas-homem. Se 
estima que o mesmo valor em horas-homem tenham sido gastos adicionalmente para as 
tarefas que exigiram um maior pique de mão-de-obra, como por exemplo a extração do tronco 
oco 13 para servir de bueiro (foto 5) ou a extração da tabatinga para impermeabilizar as paredes 
da caixa e do curral. Logo, presumindo um total de 360 horas-homem gastos nesta tarefa, isto 
implicaria que um homem sozinho levaria um total de 60 dias para poder construir este tipo de 
escoadouro, num ritmo de trabalho de 6 horas por dia. 

- - - 
-· 
-· 

No dia 2 de março a barragem foi fechada com a ajuda de um wayuri da comunidade de 
Caruru, que a levantou até mais ou menos % do tamanho projetado. Isto foi suficiente para 
encher o viveiro parcialmente e iniciar a fase de testes do monge artesanal (foto 7). 
Inicialmente, houve alguns problemas de vazamento, especialmente pelas laterais da 
comporta, mas isto foi resolvido com injeções de tabatinga nas paredes e a calafetagem do 
estacamento. 

- - 
- - 13 

Após extensa deliberação com vanas pessoas, decidiu-se abandonar a idéia da fabricação de um 
bueiro de cerâmica. devido ao alto custo de mão de obra envolvido e a complexidade do processo de 
fabricação, especialmente para faze-lo resistente à erosão da água corrente. A extração de troncos ocos 
cornrpovou ser bem mais simples, pois estes são abundantes na vegetação de tartáboa. No período de 
somente um dia, por exemplo. conseguimos identificar e extrair um exemplar dentro dos padrões 
desejados. A utilização de canos feitos de paxiuba tambem foi considerada inviável pelos extencíonlstas, 
pela quantidade de mão de obra envolvida para retirar o âmago do tronco. 

- - 
- 
- 



O próximo passo será aumentar a crista da barragem até o seu nível projetado, a fim de obter 
um nfvel de água de 2 m na comporta. Além disto, será preciso plantar os taludes para 
protege-los da erosão. Referente a isto, se sugeriu plantar açai no talude externo e uma 
graminea aquática no talude interno (capim-de-traíra, por exemplo, que é abundante na 
região). O Eng.º Agr.0 Pieter van der Veld se encarregou desta tarefa. 

r· 
r 

3.5. Os viveiros escavados 

r 

A escavação dos viveiros projetados (veja o croqui no relatório da segunda viagem de campo) 
constituíu a quarta frente simultânea de trabalho na construção da Estação Caruru durante a 
minha estadia. Esta tarefa contou com a participação da maioria das comunidades associadas 
à CRETIART, num total de quatro wayuris "grandes" (envolvendo todas as comunidades ao 
mesmo tempo) realizadas às sexta-feiras e mais quatro "pequenos", em que as comunidades 
alternaram o seu trabalho na estação durante os outros dias da semana. 

;,-. 

O primeiro wayuri ugrande" ocorreu no dia 12 de fevereiro (foto 8) e serviu para dar inicio ao 
primeiro viveiro, com a dimensão projetada em 200 m2 de superfície (1 O x 20 m) e um metro de 
fundura. Como ainda não se conhecia o potencial de rendimento do trabalho, a esperança era 
de que o serviço pudesse ser completado no mesmo dia - um prazo que provou ser bastante 
irrealista. Uma das principais dificuldades encontradas na terraplanagem foi a estocagem 
adequada do solo escavado, que, devido a sua grande quantidade, acabou se acumulando 
nas bordas, dificultando cada vez mais a sua remoção. No final, contando com a altura das 
bordas, em certos perímetros a profundidade deste viveiro ultrapassou os dois metros. Assim, 
para completar este viveiro foram necessários dois wayuris grandes 14 e mais os quatro wayuris 
pequenos, incluindo um para egalizar as bordas e compactar o fundo (foto 9). 

r 

Devido à esta experiência, decidiu-se diminuir o tamanho dos viveiros, a fim de que se 
pudesse obter uma quantidade maior de tanques num espaço de tempo menor e assim 
diversificar as nossas opções de manejo dos futuros estoques de alevinos. Se optou por 
construir mais quatro viveiros, cada um com uma superfície de somente 50 m2 (5 x 1 O m) e 
uma profundidade de 50 cm (veja fotos 1 O e 11 ). Assim, a quantidade de terra removida 
nestes quatro viveiros juntos correspondeu a metade do volume de terra do primeiro viveiro, o 
que levou dois wayuris "grandes" para ser completado. O trabalho de remoção também foi 
facilitado pela maior superfície de bordas em tomo da área escavada. Estes viveiros 
pequenos, no entanto, só servirão para estocar larvas por um período breve, de 30 à 40 dias, 
após o qual estes terão que ser transportados para um viveiro maior. 

r> 

r: 

r> 
As bordas dos viveiros foram protegidos da erosão pelo plantio de gramíneas, o que foi 
realizado pelo Eng.º Agr.0 Pieter van der Veld. Os cinco viveiros construídos ainda não 
possuem um sistema de escoamento e alimentação de água adequado, o que deverá ser 
implementado ainda neste ano, conforme indicado no orçamento do projeto. Por enquanto os 
viveiros estão sendo alimentados com a ajuda da motobomba. Testes mostraram que os 
viveiros ainda apresentam problemas de retenção. O maior viveiro, por exemplo, que leva uma 
tarde para encher 50 cm, esvazia completamente em três a quatro dias. Ademais, no último 

r: 
r: 

14 Durante um dos wayuris "grandes", fomos honrados pela visita do Pe. Ivo e do Pe. Carlos, os novos 
representantes da missão salesiana em Pari Cachoeira, que ao saber do evento resolveram comparecer 
para poderem se comunicar com as comunidades reunidas do alto rio Tiquié sobre a Campanha da 
Fraternidade do CNBB deste ano. Durante a ocasião, o Pe. Ivo, que agora substitui o Pe. Norberto, 
prometeu todo o seu apoio para o projeto de piscicultura. 

- 
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foto 8: O wayuri de 12 de fevereiro, na escavação do primeiro viveiro (10 x 20 m). - 
- - 

- - - - - - - -· - 
- foto 9 A compactação do viveiro. 

- - - - - - - 
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foto 10: O wayuri de 26 de fevereiro, na escavação dos viveiros menores (5 x 1 O m) 
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foto 11 Um dos viveiros menores (5 x 1 O m) que serão usados para crie: as larvas. 
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viveiro se encontrou uma extensa rede de túneis feitos por saúva, o que também pode 
apresentar problemas no futuro. A capacidade de retenção dos viveiros tenderá a aumentar 
um pouco. Caso contrário, usaremos uma lona de plástico para forrar o fundo e as abordas. 

- - 
- 

4. A piracema de 16 de fevereiro - 
No dia 16 de fevereiro ocorreu a segunda piracema de aracu (Leporinus agassiz1) do 
calendário pesqueiro do alto rio Tiquié. Participei principalmente para poder experimentar com 
a extração de hipófises, sendo que nestas ocasiões sempre há bastante peixe disponível (veja 
foto 12). Além do mais, é justamente durante a piracema que a quantidade de hormônios 
gonadotrópicos produzidas por esta glândula atingem o seu teor máximo, de modo que estas, 
uma vez extraídas durante a própria piracema, seriam de grande eficácia para induzir a 
reprodução em outros peixes. Uma grama de hipófise seca tem que ser importada dos estados 
unidos e custa atualmente em torno de US$ 380 dólares, ou seja, mais de 20 vezes mais caro 
que o ouro. E como a CRETIART precisará das glândulas para fazer a reprodução induzida, 
me parece melhor extrair as hipófises da natureza, em vez de compra-los no mercado (veja 
também os artigos de nr. 1,2 e 5, das diretrizes do projeto). 

- -· - - - - -· 
- - - - 



- Aproveitando a experiência adquirida no ano passado (veja o relatório da primeira viagem de 
campo), posicionamos o nosso bote na margem, mais ou menos numa posição central dentro 
da área de piracema. Dali pedíamos aos transeuntes para "emprestarem" os peixes 
capturados, a fim de que pudessemas realizar a extração da glândula. 

Fui assistido nesta tarefa pelo sr. Tarcísio Barreto, que havia feito a extração de hipófises 
durante o curso no CEPTA / IBAMA em Pirassununga. No entanto, nenhum de nós tinha 
experiência com o aracu. Em virtude disto, sacrificou-se em tomo de 20 à 25 peixes para se 
estudar a anatomia do cérebro e tentar identificar a posição exata da glândula pituitária, o que 
na verdade foi dificultado pela escuridão e pelo fluxo contínuo de sangue para dentro da 
cavidade cerebral, visto que não separávamos a cabeça do tronco por motivos estéticos (o 
peixe tinha que ser devolvido). Não obstante, conseguimos extrair algumas glândulas e avaliar 
a viabilidade desta tarefa sob as condições vigentes na piracema. 

r: 

5. A captura de reprodutores 

r: Desde a minha terceira visita de campo em outubro I novembro do ano passado eu vinha 
pedindo as comunidades com barragens para que se capturasse exemplares de aracu, a fim 
de que estes pudessem servir como reprodutores na Estação Caruru. No entanto, apesar da 
minha insistência (eu havia até deixado um compressor portátil para este fim), isto não foi 
realizado. Em consequência, até uma semana antes da chegada do especialista em 
reprodução, ainda não havia nenhum peixe desponível para se fazer o treinamento. Se cogitou 
até mesmo em cancelar este treinamento, mas de última hora as comunidades foram 
mobilizadas para este fim. 

r· 

r: 

r 

r 

r: 

Duas semana antes da chegada prevista do especialista, anunciou-se a todos durante um 
wayuri que ele viria fazer um treinamento em reprodução induzida para os monitores de 
piscicultura das comunidades da CRETIART e pediu-se mais uma vez a colaboração dos 
presentes para a captura de reprodutores. Uma semana depois chegamos a levar um isopor 
grande e um compressor portátil para além da cachoeira de Pedra Curta, a fim de que as 
comunidades à montante (Cachoeira Comprida e Fronteira) pudessem trazer exemplares de 
Leporinus klausewitzi, que diziam ser abundantes por lá. No dia 4 de março, o primeiro 
exemplar vivo de aracu (L agazissi ) foi trazido para a estação e no dia seguinte chegaram 
mais 8, sendo 4 da espécie L. agassizi e 4 L. frederici (veja foto 13). Neste mesmo dia 
morreram dois aracus. No dia 6 veio mais um e morreu outro. No dia 7 de março trouxeram o 
primeiro exemplar de Leporinus brunneus (que na verdade não é considerado como sendo um 
aracu pela população local). No dia 8 - o dia da chegada do especialista em Caruru - haviam 
no total 8 aracus pingados - o suficiente para um treinamento rápido, mas longe de poder 
constituir um plantel de reprodução. Alguns outros peixes foram trazidas nos dias que se 
seguiram, incluíndo três exemplares de L. K/ausewitzi., provenientes das comunidades de 
Santa Terezinha e Fronteira. 

-- 

r: 
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A dificuldade da captura de reprodutores, no entanto, é bastante compreensível na luz da 
escassez de peixe no alto rio Tiquié. Isto vale principalmente para os reprodutores, visto se 
tratar de exemplares grandes, que são mais escassos ainda. Para trazer estes peixes até a 
estação, as pessoas tiveram que literalmente tirar o peixe da própria boca e a dos seus filhos. 
Da próxima vez, portanto, pretende-se pagar pelo peixe que as pessoas trouxerem. 

r: 
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foto 13: Aracus capturados, prontos para serem soltos no viveiro da barragem. Note o 
funcionamento do compressor pottátif. - - 

- 
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foto 14. O curso de reprodúção induzida, ministrada pelo biólogo José Augusto 
Senhorini. Ele esta sendo auxiliado na tradução por Tercisio Barreto. - - - 

- - 



6. A visita do especialista em reprodução 

No dia 8 de março, o sr. José Augusto Senhorini, biólogo, especialista do CEPTA / IBAMA em 
reprodução de peixes, chegou a Estação Caruru, em companhia do antropólogo Aloísio 
Cabalzar. O sr. Senhorini fora convidado para assesorar a reprodução das espécies de aracu 
do alto rio Tiquié e para ministrar um curso prático sobre o assunto. A intenção original era 
aproveitar a sua presença para poder produzir o primeiro lote de alevinos da estação, mas isto 
não foi possível devido ao número reduzido de reprodutores e o fato destes serem recém 
capturados. Como o sr. Senhorini demonstrou através de uma caniculação 15, a captura destes 
animais lhes causou um choque a ponto de fazer regredir a maturação das ovas, ou seja, fez 
com que os ovos ficassem "passados", não servindo mais para a reprodução. Ele aconselha 
um período de três a quatro meses de aclimatização. 

r: 
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Não obstante, no dia seguinte a sua chegada fez-se uma análise mais detalhada dos peixes 
capturados e decidiu-se experimentar induzir a ovulação em três fêmeas e três machos de 
Leporinus agassizi. Estando identificados científicamente, o biólogo José Augusto Senhorini 
assegurou que todos os aracus do gênero Leporlnus respondem a 0,5 mg de hipófise por kg 
de peso durante a primeira injeção e 5 mg durante a segunda {1 mg para os machos), com um 
intervalo de 8 à 12 horas - dependendo do estado de maturação do ovário. Este procedimento 
foi seguido e assim esperou-se o resultado desta indução, que estava marcada para 180-230 
horas-grau. Com a temperatura da água nos tanques dos reprodutores de 24 °C, calculou-se 
que a ovulação ocorreria na manhã seguinte. No dia 1 O de março, as oito horas da manhã, 
fez-se uma nova caniculação e, ao contrário do que se esperava, verificou-se que uma das 
fêmeas estava ovulando. Assim sendo, aplicou-se a extrusão na fêmea e nos três machos 
para realizar a fertilização, após o qual os ovos foram depositados em uma das incubadoras, 
com uma quantidade estimada em 20.000. Quatro á cinco horas depois já se pôde verificar o 
sucesso do processo de reprodução pela aparência saudável dos ovos (redondo, claro e 
hidratado) e a nitida formação do embrião na maioria destes. A eclosão normalmente ocorre 
somente em 16 à 17 horas depois da fertilização, sob uma temperatura d'água de 25 ºC. 
Quanto mais baixo a temperatura, mais este processo pode demorar. 

r": 

No entanto, também se notou que com o passar do tempo o invólucro de muitos ovos estava 
estourando, causando a morte do embrião. Segundo o Senhorini, isto geralmente se deve à 
baixa alcalinidade da água, ou seja, com um pH abaixo de 5. Na ocasião não houve como 
medir a alcalinidade da água, mas esta hipótese é muito provável, pois o "verão da pupunha" 
havia começado há alguns dias e o igarapé do veado se encontrava com uma vazão 
extremamente reduzida. Isto provávelmente tende a concentrar o nível de hidróxidos na 
água 16• No futuro, este problema poderá ser resolvido através da sincronização do processo 
de reprodução induzida com os períodos de chuva, como no mês de janeiro, por exemplo. 

r: 
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O dia 1 O de março também foi o dia em que foi ministrado o curso prático em reprodução 
induzida. O evento fora organizado para um público restrito para obter um maior rendimento e 
contou com a presença de 18 pessoas, entre eles os monitores das seguintes comunidades : 
1) Rafael Marques, de Boca-de-Sal; 2) Tarcísio Barreto, de S. Domingos Sávio; 3) Lucas 
Bastos, de S. Paulo; 4) Elias Pena, de Santa Rosa; 5) Alexandre, de Assunção; 6) Mandú, de 
Jaboti; 7) Quintino, de Fronteira; 8) Hemando, de Santa Terezinha; 9) Ernesto e Adão de S. 
Pedro; 1 O) Jairo, de Umari Norte e 11) Dorvalino Marques, de Caruru. O resto das pessoas em 

15 A retirada de ovos com a ajuda de um tubo fino introduzida no ovário. 
16 não deve ser a toa que os peixes nonnalmente fazem a piracema durante o nível de água mais alto, 
quando a chuva dilui a acidez do rio e seus igarapés. 

- 
j l""l.J.. , ,X J 



geral se tratavam de acompanhantes. As únicas comunidades da CRETIART que não estavam 
representadas eram S. Tomé e Cabari (Coração de Maria). 

A maior parte do curso foi traduzido em tukano por Tarcísio Barreto (veja foto 14). A 
metodologia consistiu em seguir todo o procedimento de repodução induzida, a saber: captura 
I seleção de reprodutores I transporte I pesagem I cálculo da hipófise / preparação do 
hormônio I aplicação (indução) I desova / extrusão I fertilização e hidratação. Bastante 
atenção foi dado a questão da captura, assim como a importancia da extração local de 
hipófise e o cálculo da quantidade necessária para induzir a reprodução, tanto na fêmea como 
nos machos. Também se falou sobre os problemas que causaria a instalação de uma estação 
hidroelétrica na cachoeira de Caruru (um sonho acalentado há bastante tempo entre a 
população local), referindo-se a uma experiência similar em Cachoeira das Emas, estado de 
São Paulo, onde o pesquisador Senhorini mora 17. Após esta parte teórica, se prosseguiu com 
a parte mais prática do treinamento, onde os cursistas tiveram a oportunidade de injetar um 
peixe, simulando a indução com hormônios, e extrair a hipófise de alguns aracus sacrificados 
para este fim. As glandulas foram guardadas em acetona para serem enviadas para 
Pirassununga, a fim de se determinar o seu peso médio depois de seco. No final do 
treinamento, os peixes sacrificados foram transformados em mojeca e consumidos por todos 
os presentes. 

No dia seguinte, dia 11 de março, eu parti junto com o Senhorini e o antropólogo Aloísio 
Cabalzar de volta para São Gabriel da Cachoeira. Até aquele momento, se estimou que 10.00 
larvas haviam eclodido, ou seja, a metade dos ovos postos na incubadora. -· 
Comentários Gerais - Posteriormente, a notícia chegou até mim que todas as 10.000 as larvas que foram produzidas 
haviam morrido. Isto pode ter sido causado pela da baixa aléalinaidade do meio ou por alguma 
falha do sistema hidráulico, cortando momentaneamente o fluxo de água na incubadora, entre 
outros. Não sabemos e por ora me parece inutil tentar especular sobre o assunto. Sobressae a 
constatação de que o aracu Leporinus agassizi, um dos peixes mais populares no rio Tiquié, 
reagiu às tentativas de reprodução induzida, chegando a formar embriões. O proximo passo, a 
!arvicultura e a criação de alevinos, será mais um desafio a ser vencido. 

- 
No entanto, como a temporada de reprodução no alto rio Tiquié está práticamente ao seu fim, 
a nossa meta de produzir o primeiro lote de alevinos já no primeiro trimestre do ano não foi 
alcançado, apesar de todos os esforços nesta direção desde outubro do ano passado, quando 
efetivamente se começou a construir a Estação Caruru. A retomada dos trabalhos de 
reprodução só será possivel a partir de outubro, quando as gônadas das espécies de aracu 
começarem a maturar novamente. Até lá, de acordo com as especificações deixadas pelo 
biólogo José Augusto, teremos que formar um plantel de mais ou menos 100 exemplares por 
espécie a ser reproduzida, a fim de que se selecione os melhores reprodutores. No final só 
sobrarão alguns exemplares, que formarão o plantel definitivo da estação. De acordo com o 
Senhorini, este processo de seleção levará em tomo de dois anos. 

- 

17 A conclusão foi a de que os peixes nunca chegaram a se acostumar com a mudança do regime 
de água do rio Mogi, sumindo da região a montante da barragem, apesar das corredeiras 
instaladas para assegurar a travessia destes peixes durante a piracema. Em decorrência disto, 
houve um colapso da pesca local. 

- 
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Não obstante, olhando para trás se percebe que a própria implementação da estação dentro 
de um prazo razoável também se constitui um marco importante no projeto, pois onde antes 
não havia nada, agora existe uma estação de piscicultura em plenas condições de 
funcionamento. Isto representa, em primeiro lugar, um feito alcançado graças aos esforços da 
população local, que dedicaram muitas horas de tranbalho voluntário na sua construção, 
demonstrando assim sua força de vontade e a sua fé neste projeto. 

r: 
r 

r: 
Resta constatar que, apesar da Estação Caruru se encontrar em condições operacionais, 
ainda falta se implementar alguns módulos projetados, como o auditório, o sistema de 
escoamento dos viveiros e a casa de hóspedes. Estes deverão ser completados ainda este 
ano, assim como a extensão da rede de abastecimento de água para a comunidade de 
Caruru, o que ocorrerá durante a minha próxima viagem de campo. 

r 
r 

r: 
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Para finalizar, gostaria também de agradecer a contribuição dada pela FOIRN para o projeto 
de piscicultura, que em fevereiro mandou 11 pares de botas, 12 terçados e 12 machados.e 
mais ou menos 50 pares de luvas para ajudar nos trabalhos da estação. 
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Ramon Gerrits, 
Abril de 1999 
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Lista do material necessário para o sistema hidráulico das estações de piscicultura* 

ANEXO 1 : 

-----,--,--'"""'-.,...._...,_,.,,....,...,,.... ___ --- ... ~,...,.,,.,.,,..., •.. _~-.-.--,-_-,.,._., - .......• ~~-~~~---~-- 
Descriminação Quantidade Sobressalentes Total 

usada 
--·- - -- -- . - ·-· -- -·- --·-···· -- . - ----- . --- ---- --· - -. ----- -- .. - ~- -- - - - 

1. Tubo hidráulico, marrom, 60 mm 3 - 3 
2. Tubo p/ esgoto, branco, 50 mm (2") 8 2 10 
3. Tubo hidráulico, marrom, 40 mm 5 - 5 
4. Tubo hidráulico, marrom, 32 mm 3 - 3 
5. Tubo hidráulico, marrom, 25 mm 7 - 7 
6. T's 25 mm 8 2 10 
7. T's 32 mm 1 1 2 
8. T's 40 mm 4 2 6 
9. T's 50 mm 4 2 6 
10.T's 60 mm 5 - 5 
11.Registro de plástico (pressão) 25 mm 9 1 10 
12.Registro de plástico (pressão) 40 mm 6 - 6 
13.Registro de plástico (pressão) 60 mm 2 1 3 
14.Torneira longa de plástico 2 - 2 
15.Torneira comum de plástico e/ rosca 1 1 2 
16.Ralo p/ banheiro (saída 32 mm) 1 - 1 
17.Redução de 60 mm para 40 mm 4 - 4 
18.Redução de 60 mm para 32 mm 1 - 1 
19.Redução de 60 mm para 50 mm 1 - 1 
20.Redução de 40 mm para 25 mm 2 - 2 
21.Curvas de 60 mm 1 - 1 
22.Curvas de 50 mm 7 3 10 
23.Curvas de 40 mm 16 4 20 
24.Curvas de 32 mm 4 - 4 
25.Curvas de 25 mm 9 1 10 
26.Curvas de 25 mm c/ rosca interna 3 - 3 
27.Caixas dágua PVC (redonda) 1000 litros 3 - 3 
28.Caixa dágua PVC (redonda) 500 litros 1 - 1 
29.Adaptador com flange 60 mm 1 - 1 
30.Adaptador com flange 40 mm 3 - 3 
31.Adaptador com flange 25 mm 3 - 3 
32.Luva 25 mm c/ rosca interna (um lado) 3 - 3 
33.Torneira bóia 3 1 4 
34.Luva 40 mm c/ rosca interna (dois lados) 3 - 3 
35.Redução 40 mm (rosca externa) p/ 3/4" 

(rosca interna) para instalar torneira bóia 3 - 3 
36.Mangueira sucção aspirai 2" (50 mm) 1 - 1 
37 .Adesivo (solda plástica) bisnaga 4 - 4 
38.Fita veda rosca 1 - 1 

•-- --- U--~- ••• ---u-,--------~ ........... - ... _.. ______ __, - --- • ------ --~ ,-.--.~----- ~.....,. ••••..• ___ -~ •••• .,._ ~ -- ·- - - L --~~-- --- --~-- 

-· 
-· 

* Obs : Se refere principalmente aos tubos usados dentro do pavilhão de incubação, mas inclui "-' 
também o registro do captador e o material necessário para adaptar a motobomba. ...., 

- - 
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Esta viagem de orientação, destinado á coleta de plantas ictioforrageiras, se deu em 
companhia do Eng.º Agr. º Pieter van der Veld, responsável pelas atividades de 
manejo agroflorestal dentro do projeto de piscicultura ISA I FOIRN. Provenientes de 
Belém e de São Gabriel da Cachoeira, respectivamente, nos encontramos em 
Parintins (AM), onde chegamos de avião em horários diferentes. De lá, p~amos o 
barco de linha noturno para atravessar as várzeas do rio Amazonas até Faro (PA), 
onde montamos a nossa base durante as duas semanas em que trabalhamos na 
região. 

A cidade de Faro foi escolhida, em primeiro lugar, por que eu a conheço bem, assim 
como a seus pescadores, tendo morado e trabalhado nas redondezas por vários 
anos. Em segundo lugar, Faro - Que autrora formava uma tradicional vila de 
pescadores de pirarucu e pelxe-boi - ocupa uma posição estratégica entre o rio 

, Nhamundá (de águas claras) e a várzea do Amazonas (águas brancas), permitindo 
um rápido acesso a estes dois tipos de biornas aquáticos, o que facilitou muito o 
nosso trabalho. 

r: 

Ao final do nosso trabalho, o Pieter rumou para Manaus - levando consigo material 
fotográfico de plantas ictioforrageiras para serem identificados no INPA - e 
subsequentemente para São Gabriel da Cachoeira, para onde levou uma grande 
quantidade de sementes coletadas por nós. Ao mesmo tempo, eu retomei a Belém, 
levando amostras das plantas selecionadas em campo para serem analizados quanto 
ao seu valor nutritivo no Laboratório Fisico-químico da UFPa. Desta forma, foram 
elaborados dois relatórios de campo diferentes : o aqui presente e outro do Eng.º 
Agr. º Pieter van der Veld, onde ele descreve a sua prórpia trajetória. Portanto, para 
se ter uma visão mais ampla de todas as atividades envolvendo esta viagem de 
campo, recomendo que se leia ambos. 

r 
r 

Ramon Gerrits, 
maio de 1999 
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Introdução 

Esta guinta via_gem de campo, cujo destino foi a região do rio Nhs3mung_á, situado na 
divisa entre o Pará e o Amazonas, faz parte dQ___proje!o de. piscicultura 1$_A /FOIRN, 
que visa implementar esta atividade na Terra Indígena (T.I.) Alto Rio Ne__goo {AM). A 
viagem ao rio Nhamundá e imediações durou duas semanas (de 26 de abril e 1 O de 
maio) e foi considerada como uma visita de orientação rápida, destinada a _!9eotificar 
e coletar espécies vegetais ictioforrageiras daquela região que pudessem ser 
domesticadas na área piloto do projeto. 

A intenção é introduzir as.espécies mais promissoras, sob condições controladas, na 
Estação de Piscicultura de Caruru Cachoeira, situada no altp rio Tiquié. Ali sel~ntará 
desenvolver um sistema agroflorestal para prover o grosso da alimentação de peixes 
em cativeiro, destinados à subs,stêneia-famifiar (aqu"isilvicultura). As e~cies de 
peixes a serem criados de acordo com este sistema são o aracu (Leporinus sp.) e o 
pacu (f\1y/eus e Metynnis sp.), que constituem, respectivamente, o pescado _favorito 
entre a populaçâo do alto rio Tiquié, formada por povos Tukanos, Tuyucas e Hupdi. 
Além de produzir ração para a piscicuftt:tra-;· futuramente as i:,lantas ge.. melhor 
desempenho também poderão ser introduzidos na beira dos rios e igarapés da 
região, numa tentativa de aumentar a produção pesqueira local. 

r> 

O presente relatório começa descrevendo q_região visitada (capítulQ___ 1), após a qual 
se descreve os procedimentos seguidos durante esta guinta vi~m ge campo 
C~pítu!Q2). 
Basicamente, durante este trabalho realizaram-se duas atividades destintas, a s'ber: 

t. Entrevistas com Qescadores arte,sanais ; que tinham corno, objetivo fazer uma 
listagem das espécies ictioforrageiras disponíveis na re~ião, assim como ge suas 
príncipals caracteristicas. Os resultados destas entrevistas se encontram no 
capítulo 3. 

2. A coleta de sementes e frutas : gue tinha ,.dois propósitos: a) Conseguir m..,.9.terial 
para a propa~ção de espécies ictioforrageiras promissoras na T. I Alto Rio Negro 
e b) Consequír amostras das partes cornestlvels (flor, poípa ou semente) p~ uma 
análise Weende, a fim de determinar o seu valor nutritivo in vitro. Os resultados 
desta coleta estão descritos no capítulo 4. 

As entrevistas serviram de base para a seleção das espécies que foram coletadas, 
junto como a sua disponiõllidade sazonal,::J>ois- neni todas as espécies ictiofQR'ageiras 
estavam frutificando na ocasião. 

r: 
O capítulo 5 apresenta o resultado da análise do valor nutritivo de 26 espécies de 
trutas e sementes dif.erentes.._ das. quais 14 focam coletadas durante esta viagem de 
campo. As outras 12~forq_m coletados no a!to.._riQ_TiqtJ.ié pelo Eng.º Agr. º ~r van 
der Veld, durante uma visita de campo anterior (veja Veld, 1999) 1. 

r: 

Todos estes resultados serão avaliadas no último capítulo (capítulo 6), onde se faz 
um comentário geral sobre o conhecimento adquirido durante esta viagem de 
orientação, assim como sobre os caminhos. . .a. serem. seg_yidos em._p.rosse.g.uimento a 
este-trabalho..(veja também as diretrizes do_J)f0jetó2). 

1 -Estes resultadas só flcaram..pmotos recentemente, razão pela qual são.rnencíonados juntos 
neste .retatório,.__apesar..d.asaír.aja.r_de...uma coletafeíía.emuma outra..Y.imJero de campo. 
2 Ref_ : ISA./ Rio·Ne_gr.Q/ píscicultera / 08._ - - 



1. Localização da Área Visitada 

A região visitada se situa nas imediações da área de litígio entre os estados 90 Pará 
a.do Amazonas (veia a figura 1). Esta área compreende as várzeas da marg_em norte 
do rio Amazonas, encontradas entre as cidades de Faro (PA) e Parintins (~). Este 
trecho tem aproximadamente 50 km de extensão e é caracterizada por uma 
paisagem plana, predominada por la_gos, furos eyaranãs:- Seu relevo se enç.0ntra em 
constante mudança, na medida que as âguas brancas do rio Amazonas avançam ou 
retrocedem, de acordo com o ciclo anual de suas enchentes. 

Ao norte da ~ea litigiosa, o rio Nhamundá, considerado um rio de água clara, forma a 
divisa entre os dois estados, o qual se estende até a fronteira com a Guiana. O lado 
paraense compreende o município de Faro, enquanto que no lado do Amazonas se 
encontra o município de Nhamundá. As respectivas sedes destes munigp.ios se 
lccalízam praticamente frente a frente, se opondo de cada lado do rio, sendo que a 
cidade de Nhamur 1dá (AM) se situa em uma pequena ilha no...s limites da _yárzea. A 
base de apoio para o presente trabalho fora· montada em Faro (PA), de onde 
realizávamos incursões diárias nos igapós da região. 

Três áreas destintas foram amostradas durante este trabalho a) uma área de igapó 
situada nas á__guas claras ~o em frente-de Faro; b) uma ár~ nas várzea~e água 
branca do paraná do Sapucaia; e e) uma área de influencia mista (águas brancas e 
claras), no parar:i_ã·cto Aduacá, situada na 2011a de tra11sição de várzea e ~ firme 
{veja a figura 1). 

2. Procedimentos de Oflmpo 

2. 1. Preparativos 

O momento da nossa vi~em de campo foi obviamente escolhido __para coincigir com 
~ época de frutificaÇ?o das árvores ictioforrageiras. Para isto, tomou-se o catauari 
(Cratavea benthamh) como referência. Esta fruta é conhecida localmente por.ser um 
dos alirnentos tavorítos de várias espécíes de peíxe, pcinciR?lmente dq aracu 
(Leporinus sp. e Schizodon fasciatus), apresentando também uma a~dante 
produção. No momento. em q!-'e as suas frutas estavam prestes a amadurecer na 
área de coleta, fui avisado por um informante e assim logo monta~edição. 

2.2. Guias 

Durante a nossa estadia contamos com a ajuda de dois guias : Sr. Raimundo __,Cprreia 
~ Conceição, que nos aiudo__u na área, do paraná do Aduacá na primeira semana; e o 
Sr. Rosemiro Pimentel Machado, que nos ~udou na se_gunda semana, dando .acesso 
às duas outras áreas, Os dois foram. os nossos principais intormantes, sendo que o 
Sr. Rosemiro Machado e- um pescador artesanal particularmente fesp~do na 
região, que muito me ensinou através dos anos. 

2.2. Entrevistas 
1 

O formulário utilizado para as entrevistas com pescadores artesanais da reg_i.ão se 
encontra no anexo 1. No total, cinco pescadores foram entrevistados formalmente 
com a ajuda deste formulárto+sern contar as conversas de orientação que---tivemos 
com outros pescadores. As entrevistas eram realizadas na casa dos pescadores e 
também tit 1h.::,1 t t 111 t t 1 <>I ,:!itor ••• ,ori,, I lonOI ,rlon, 1, t ri~ , I ,nl 10, ÍI t 101 iti t n,, no~r<>n1 li" 
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Figura 1 Mapa com a localização das áreas de amostragem 

2.3. Coleta e o Preparo de Sementes 

Para o nosso deslocamento contávamos com um bote de alumínio e um motor de 
popa de 15 Hp. O bote era largo e estável, o que facilitava a coleta de frutas e 
sementes nos igapós (veja foto n,r. 1). 

Se optou por levar somente sementes como material de propagação (excluíndo 
mudas ou material generativo), a fim de facilitar o transporte e minimizar eventuais 
riscos fitosanitários. Isto implica que grande parte das frutas tiveram que ser 
descaroçadas para se obter as sementes e em virtude disto o Eng.º Agr. º Pieter van 
der Veld ficou até as altas horas da noite ralando os dedos numa peneira que ele 



arranjou. Todas as sementes foram tratadas com um fungicida antes de sua 
embalagem para o transporte. Como embalagens utilizamos um conjunto de caixas 
de plástico de vários tamanhos, com tampas, adquiridos especialmente para este fim. 

As amostras para a análise Weende, por sua vez, em se tratando muitas vezes de 
frutos frescos, eram guardadas em uma geladeira na medida em que eram coletadas, 
a fim de evitar o seu apodrecimento (veja foto nr.2). Todas as amostras excediam a 
quantidade mínima de 20 gramas. Ao final da viagem de campo, estas amostras 
foram levadas para o Departamento de Análises Fisco-químicas da Universidade 
Federal do Pará (UFPa.), onde foram entregues em menos de 48 horas. Os 
resultados destas análises se encontram na tabela 3, abaixo. 

2.4. Fotografias Botânicas 

Para a rápida identificação botânica das espécies selecionadas, tivemos que recorrer 
á fotografia. Nisto, dois tipos de fotografias foram tirados de cada espécie : uma 
mostrando a planta em seu habitat natural e outra feita em ciose contra um fundo 
branco, com ênfase em detalhes característicos da sua folhagem, frutos e de 
eventuais inflorescências. Estas fotos foram posteriormente levadas para serem 
identificadas no INPA, em Manaus. 

3. Resultados das Entrevistas 

Além de relacionar as especres ictioforrageiras. as entrevistas também tentaram 
identificar a) a parte consumida pelos peixes (flor, polpa ou semente); b) a sua 
aceitação entre as diferentes espécies de peixe; e) a ídade de sua maturação; e d) o 
período de frutificação. Os resultados destas entrevistas foram reunidos na tabela 1, 
abaixo. 

No total. os 5 pescadores entrevistados produziram uma lista de 31 espécies 
ictioforrageíras diferentes3. No entanto, a maioria conseguia citar somente de 7 á 12 
espécies, com a excessão de um entrevistado", que chegou a mencíonar 24. A 
espécie mais citada foi o marajá (4 vezes), além do uruá, catauari, tarumã, arroz e 
jauari - todos citados 3 vezes (veja as fotos no capítulo seguinte). 

No que se refere ao item da parte comestível, ficou claro que o aproveitamento 
depende em primeiro lugar da espécíe de peixe em questão. Um tambaqui de grande 
porte (Co/ossoma macropomum), por exemplo, é capaz de quebrar a casca de 
semente da seringa (Hevea spruceana ) ou do jauari (Astrocaryum jauan) - o que 
constituiria um feito impossível para o aracu (Leporinus sp.) que, no entanto, pode 
aproveitar a polpa deste último. Assim sendo, estes nuances também foram 
considerados durante a entrevista, relacionando-se somente a parte que seria 
comestível para diferentes espécies de aracu ou pacu. As excessões são formadas 
pela seringa, a cuiarana, o bulá e a castanha de sapucaia (veja a tabela 1), que 
formam alimentos exclusivos dos tambaquis adultos (>3 kg). No caso da ingestão de 
sementes, no entanto, este item não pode ser considerado interiramente confiável, 
visto que os peixes nem sempre os digerem, servindo apenas de meio para a sua 
dispersão. 

- 
- 
- 3 Goulding at alli (1988), analizando urna amostragem do conteúdo estomacal de mais 100.000 

exemplares de peixe no rio Negro, conseguiram identificar 94 espécies de frutas e sementes 
ictioforrageiras. o número comparativamente reduzido de espécies que foram citados nas 
entrevistas do nosso próprio trabalho reflete, no entanto, a percepção do pescador, dado a sua 
preferência por peixes de valor comercial, que totaliza somente algumas dezenas de espécies. 
o estudo de Goulding et allii (1988), por sua vez, considerou um total de 410 espécies, o que 
logicamente gerou um espectro alimentar mais amplo. 
4 Rosemiro Pimentel Machado, um dos nossos guias, em entrevista formal. - 



O item Aceitação da tabela 1 é baseado nos seguintes critérios : a avaliação 
'' regular" significa que Q. peixe consome a forragem em questão somente pela falta 
de outras opções, enquanto a avaliação "boa" si_gnifica gue os pescadores 
observaram uma certa preferência pela respectiva fprragem. Já a avaliação 
"excelente" indica que os peixes se dedicam yxclusivamente a ;:ons~r este 
alimento, frequentemente esperando embaixo da árvore até que as frutastou flores) 
caiam. Em alguns casos, os peixes são até vistos saindo parcialmente 9a ág~ para 
ingeri-los, conforme relatado por alguns pescadores. -- 

,,..... 

As respostas relacionadas a este item podem ser consíderados bastante con~veis, 
em se tratando de um conhecimento ímpfnco essência! para a sobrevivência g.a maior 
~ pescaderes --tradici:Onais :i:JLlmazônia::__~sto, em::muitos::~os os 
pescadores costumam observar a quantidade de frutas que se encontram )Joiando 
intocadas pelos peixes nas proximidades das árvores. Além disto, veriflcou-se que 
muitos pescadores artesanais tem o costume de analizar esporadi~ente o 
conteúdo estomacal dos peixes durante a remoção das vísceras. o que produz uma 
indicaçã01elativan1ente segura das preferências alimentares de sua captura..._ -, 
O item seguinte, Maturidade, indica o intervalo reprodutivo, ou seja, a idade em que a 
planta começa a dar frutos. No entanto, os dados referentes a este ite111 ~ podem 
$_.er considerados muito confiáveis. Os próprios pescadores demonstrarem não estar 
muito seguros neste ponto, pois, como a~uns afirmaram, "se tratam de pJJmtas da 
natureza" . Na maior parte das vezes, as pescadores fizeram um esforço áe, memória 
para lembrar casos em que tivessem acompanhado um rebrotamento ?Pós uma 
queimada na várzea, por exemplo, ou experiências similares que pudessem prover 
uma indicação sobre a duração do intervalo reprodutivo. 

r· 

r: 

Uma das excessões, no entanto; é a maturação do catauari (Cratavea benthamíi ), 
pois durante a nossa estadia visitamos um pescador que havia plantado esta-espécle 
pra fazer " banho" - um tipo de simpatia muito comum entre os caj!Pdos na 
Amazônia:6. Este.::-peseador-fles-jnformott-ftue--a-plantaJevou 3-anos~ par~ frutos. 
No caso das plantas amrats+como as gramíneas (arro2:, arrozrana e !J-IValhão), 
também não há dúvidas quanto à duração de seu ciclo. ~ 

O item restante da tabela 1, ou seja, o período de frutificação, leva a concluirçue a 
maioria das espécies ictioforrageiras da área visitada frutifica mais ou menos de 
dezembro à agosto. com um pique nos meses de maio e junho. Goineidêncj;à. ou não, 
este padrão corresponde em grandes linhas com o período de frutificação das 
espécies ictioforageiras no alto rio Tiquié, apesar das diferenças d!:;'> solo e 
pluviosidade. - 

Pelo resto as entrevistas indicaram que este ano haviam poucas frutas nos ig~pós, 
em comparação com outros anos. De fato, mesmo entre as espécies que estavam 
frutificanão durar 1te o periodo da-nossa visita, -foi observado que muitas-~res não 
carregavam frutas. 

r: 

r: 
r: 

5 Effi- muitas casas, por, exemplo', frutas 01L sementes são-usadas como isca; ao que 
ccncentraçõea.de.oetermínacas espécies_c1e_ árvores, p_odem .lndlcar, os. melhosesjocats de 
fesca durante seu período de frutificação. 
No caso específico do catauari, dizem que o ato.de.tomae um banho de cuiacOffi__aextração 

de suas-folhas-espanta o azar quando c.pescadecestá.r panema", ou seja, quando- não 
consegue capturar nenhum peixe durante um período de tempo mais prolongado. A extração é 
usada para lavar os braços do pescador, assim como o seu remo. As vezes, a canoa e os 
apetrechos de-pesca também são lavadcs. 



Tabela 1: 

Lista de toaes.es. espéciesJctiDfocra.geir:as.. mencionadas nas. emrevistes; de acordo 
com o nome vulgar e algumas cerecteristices relevantes (em ordem alfabética). 

Nome Vulgar Parte Aceitação1 Maturidade2 Período de 
(Português / Nheengatú) Comestível (anos) Frutificação3 
1. Abiurana polpa, regular 6 maio - junho 

semente 
2. Alurú polpa regular (?) marco- maio 
3. Anderazeiro polpa, flor boa 2-3 íufho - agosto 
4. Arroz semente boa -excelente 1 abril - junho 
5. Arrozrana semente excelente 1 abril - iunho 
6. Ashuá flor, polpa boa- - e-xcelente- 2-8 novembro - rnaíc 
7. Bu!á semente reauíar 6 maio- íunho 
8. Cajurana polpa. regurar - boa 4-5 março - Julho 

semente 
9. Caottarí semente boa 2 abril - iulho 
10.Catauari polpa; excelente 3-4 abriL- julho 

semerne- 
11.Cuiarana semente-· excelente 7 abríl- maio 
12.Castanha de Sapucaia semente boa >5 junho 
13. Genipapinho polpa, regular 6 março - junho 

semente 
14. Goiabarana polpa regular 4 maio - julho. 
15.lmbaúba-- semente- reoular 3 junho 
16.Jauari potpa excelente 2 -6 maio- julho 
17.Limorana polpa regular (?) abril - julho 
18.Marajá polpa regular- 2-5 dezembro - agosto 

excelente 
19.Munguba semente excelente {?) junho 
20.Murta do igapó flor, pclpa- boa- 6 julho - agosto 
21.Navalhão semente excetente 1 abril - junho _ 
22. Pucunharana polpa boa 4-5 abril - iulho 
23.Purui polpa, reqular - boa 6 fevereiro - junho 

semente. 
24.Socoró polpa, regular - boa (?) abrn -juloo 

semente 
25.Seringa semente excelente 6 maio - jutho 
26.Sarabatucu (um cipó) semente boa - excelente 2-3 maio -julho 
27.Taquari semente boa - excelente <5 novembro - junho 
28.Tarumã flor, poípa, boa 3-7 julho - setembro 

semente- 
29.Uruá polpa regular-- boa 3-5 março - jutho- 
30.Urucuri polpa recular 7 agosto - dezembro 
31.Uxirana Polpa reoular 5 marco- maio 

Observações : 1 
: Critérios : a) regular = "o peixe come, mas só quando não há outro alimento 

disponível" ; b) boa = "o peixe gosta, belisca bem" ; e) excelente = "o peixe devora o fruto 
vorazmente" I 2 : Indica a idade eITT que a ptanta começa a- car tmtos. I 3 : Indica- somente a 
passível variação observada pelos.entrevístados, não. a.duração.de período individual. 

- 

- 



O guia Rosemiro Pimentel Machado e o Eng.º Agr. º Pieter var der 
Veld, durante a coleta de frutos (o arbusto na água se trata uma 
variedade de murta do i~apó). 

Foto nr.1 : 

foto nr. 2 (ao lado): 

A geladeira em Faro usada 
para guardar as amestras 
destinadas à análise. 



foto nr. 3 : Um compacto grupo da palmeira marajá (Bactris maraja M~rt.) 

foto nr. 4: Um cacho verde e outro maduro do marajá (Bactris maraja Mart.) 



foto nr. 5: Um cacho parcialmente vazio do uruá (Cordia sp.) 

foto nr. 6: Detalhes do catauari (Cravatea benthamii Eich.) 



foto nr. 7: Um grupo da palmeira pupunharana 

foto nr. 8 : Um campo de arroz.siJvestre (Oryza_g/umaepatJ..J/a) 



foto nr. 9: Detalhes do Taquari (Mabea cf.nitida Spruce) 

Capita ri 

foto nr. 10: Detalhes do Capitari (Tabebuia barata Sandw.) 



foto nr. 11: Um ramo florido de Sarabatucu (Heteropsis helicina Gri~eb.) 

foto nr. 12 Detalhes do tarumã (Vitex cymosa) 



r- 
r 

4. Resaltad09 cta-Coletade·SemefltéS- 

r Das três áreas de amostragem, a maior diversidade de espécies ictioforrageiras foi 
observada na zona de transíçâo.da.farra .ürme.icom a, várzea. Além do mais, 
observou-se também que os exemplares situados nas áreas de influência das águas 
claras se encontravam em.um.estágio mais avançado do que as plantas da mesma 
espécie na área do paraná do Sapucaia. Por exemplo, enquanto que no paraná do 
Aduacá as frutas do marajá (Bactris. maraja - toto.t, e.2). já haviam amadurecido, na 
área do paraná do Sapucaia muitos exemplares ainda se encontravam em flor. Assim 
sendo, todas as coletas foram realizadas nas di ias áreas de amostraqern.sítuadas 
mais próximas de Faro, onde a escolha era maior. 

A seleção das sementes coletadas foi baseada principalmente nos seguinte critérios: 

r 
1) o nível de aceitação da forragem pelo aracu ou o pacu, 
2) sua disponibilidade durante a nossa visita, 

r 
O primeiro critério eliminou de imediato todas as forragens exclusivas do tambaqui, 
como a seringa, a cuiarana, o bulá e a castanha de saoucala, visto que suas 
sementes não são aproveitáveis pelas espécies de peixe em questêo.Nêo. obstante, 
estas sementes só são mesmo acessíveis paraexemplares.de tambaqui maiores que 
3 kg. Isto toma o seu uso pouco interessante na piscicultura extensiva, já que-este 
peixe é geralmente comercializado ao atingir este peso. r: 

r: 

Pelo resto, selecionou-se todas as forragens consideradas "boas" à "excelentes" 
nas entrevistas, descartando-se todas que tivessem o predicado "regular" (veja a 
tabela 1). Isto foi feito a fim de evitar a possível inclusão de qualquer forragem com 
um efeito anti-nutricional. Uma excessãa. foi feüa para o uruá (Cordia sp..- veja foto 3), 
por ser uma forragem fortemente associado ao aracu e que apresenta uma produção 
imponente (veja mais adiante}. Outra excessão foi o.maraiá, que, apesar de. ter sido 
considerado "regular'' por um entrevistado, também obteve. o predicado "excelente" 
de outros. Ademais, o último foi a. espécie. __ maía. citada nas enírevístas. - razão 
suficiente para não ser descartada de imediato. Já o jauari (Astrocarium....jauan), 
apesar de ser considerado excelente, foi descartado por ser abundante na T.I. Alto 
Rio Negro. Isto possibilita a sua domesticação através -.de mudas, coletadas nos 
igapós da região. Ao todo, as plantas descartadas de acordo com este critério foram 
9: abiurana, aiuru, genipapo, goiabarana, imbaúba, purui, socoró, urucuri.e..uxirana. 

r: 

-' 

A (in)disponibilidade sazonal durante a nossa visita automaticamente eliminou mais 4 
candidatos da trabela 1 : a munguba, que frutifica somente em junho, e o 
anderazeiro, a murta do igap_ó e. o tarumã, que frutificam somente em julho. Oeste 
último foi encontrado um exemplar em flor durante a nossa visita (veja a foto 12) 7. 
Também encontramos uma outra variedade de murta do igapó em fruto, mas a 
aceitação desta variedade pelos peixes foi considerada "regular'' por nosso guia. 
Uma outra planta que não estava disponível na ocasião foi o ashuá, pois não foi 
encontrado nenhum exemplar nas áreas amostradas, sendo somente encontrado rio 
Nhamundá acima . 

. r· 
r Seguindo este critérios, das 31 espécies mencionadas nas entrevistas foram 

selecionadas somente 1 O, sendo que posteriormente descartou-se ainda o arrozrana 
e o navalhão, por se tratar de gramíneas que praticamente ocupam o mesmo nicho 
ecológico que o arroz. Nisto, se supõe que a produção deste último seja muito 
superior (foto 8). 

r 
r 

7 Infelizmente não tivemos a presença de espírito na ocasião para coletar estas flores, que, de 
acordo com as entrevistas, são consumidas por peixes. 



Tabela 2: Lista das espécies ictioforrageíras selecionadas 

Nome Vulgar Nome científico Familia Btótepo 
(Português I (zona) 
Nheengatú) 
Arroz Oryza glumaepatula Gramineae 1, 2 e 3 
Capita ri Tabebuia barata Sandw. Bignoniaceae 1 
Catauari Cratavea benthamii Eich. Capparidaceae 1,2 e 3 
Marajá Becttis maraja Mart. Arecaceae (Palmae) 1,2 e 3 
Pupunharana (?) Palmae 2 
Sarabatucu Heteropsis heficina Griseb-: Malpighiaceae 2 e 3- 
Tacuari Mabea cf.nitida Spruce Euphorbíaceae 3 
Uruá Cordia sp. Boraginaceae 1e2 

Observação : OJtem ª biótopo:- desta tabela se refere ao local em q11e estas...espéci.es foram 
observadas, sendo que a zona de nr. 1 corresponde á area de amostragem do paraná do 
Sapucaia, na. várzea, enquantc.oue.a.zona.nr, 2 se.retere.á área de transição. várz.ea/ terra 
finne no paraná do Aduacá. A zona 3 compreende a área de águas claras situada em frente de 
Faro (veja a fugllfa 1). 

As 8 espécies r::estantes, ciqas sementes foram coletadas durante a.nossa.visita de 
campo, constam na tabela 2 (veja também fotos 3 à 12). Algumas destas espécies, 
como o capitari (Tabebuia barata), a pupunharana..o cipó sarabatucu (Heteropsis 
helícina), o taquari (Mabea cf.nitida) e o uruá (Cordia sp.), nunca foram estudas..com 
este propósito antes. 

- 
Além das sementes da tabela 2, coletoi 1-se também sementes de outras 6 espécies 
llocais em pequena quantidade, para serem analisados na UFPa à título de 
curiosidade. Estas foram: o genipapinho (Duróia aff . genípoides}., a abiurana 
(Pouteria cf. cuprea), o jauari (Astrocaryum jauan), o socoró (Myrcia sp.), o purui 
(Afibertia edulis. ?) e uma variedade de m• rrta do igapó (foto_1), que de acordo com o 
guia é pouco consumido .. 

- 
- 

Das 8 espécies coletadas,_6 se tratam de árvores propriamente ditas,.inclr 1indo duas 
palmeiras (pupunharana e marajá). Das duas espécies restantes, uma pertence a 
ordem das gramíneas (o arroz), sendo anual, e o outro se...trata de um cipó aquático 
(o sarabatucu), cujas sementes são muito usadas como isca de pacu. Apesar de 
apresentar, uma proouçãn.rncdesta, este ~foL incluído por praticamente não 
ocupar espaço adicional no sistema agroflorestal. podendo se entrelaçar entre as 
demais plantas. 

- 
Das especies coletadas, estima-s.e que a maior potencial de produção individual 
sejam do uruá (Córdía sp.) e do catauari (Cratavea benthamil), respectivamente. 
Numa amostragem aleatória, em que mais de 95% da produção foi colhida, uma 
única árvore de uruá apresentou uma safra de 52,5 kg. Como a polpa constitui 80 % 
do peso da fruta, isto significa uma produção de polpa de 42 kg. No entanto, como 
praticamente metade da árvore se encontrava na sombra de outra árvore, se supõe 
que o seu potencal de produção seja ainda maior. O diâmetro da copa do uruázeiro 
em questão mediu por volta de 4,5 m, indicando uma distancia de plantio de 10 x 10 
m a ser considerado caso esta árvore seja domesticada. Outras árvores maduras 
mostraram um diâmetro de copa similar. O exemplar amostrado foi um dos únicos 
encontrados cujas frutas ainda estavam pra cair. A sua produção nos pareceu 
representativa para o resto da população desta espécie. 

,.._, 

- - - - 



r 
r: 

A colheita em duas árvores de catauari produziu uma média de produção de 36 kg 
por árvore". Novamente, estima-se que mais de 95% da produção total foi colhida, 
escolhendo-se árvores cujas frutas., ainda estavam pra cair. A proporção 
semente/polpa do catauari não pode ser determinado no laboratório, sendo que se 
fez uma estimativa baseada.i.em. Waldboff et alliL Ç1998) e mínhas.. próprias 
observações de campo. Em média, mediu-se um diametro de copa de 
aproximadamente 4-5 m, o. que índlca.que em caso, de. domesticação o seu plantio 
deve-se efetuar numa distancia de 1 O x 1 O m. 

Das palmeiras (marajá e p11p1 mharana), nntou-se....q1 ,e s11a produção, por .haetare 
depende muito do número de cachos que cada árvore carrega. De acordo com as 
nossas observações, uma.ánt.areu:te...pupunharana,..p.or..exemplo, pode. carregar .de O 
(nenhum) até 7 cachos, com uma média de 3 cachos por árvore. Notou-se, ademais, 
que cada cacho carregavaem média 279 frutinhas..(n..= , ê=), com um peso médio 
de 5,0 g por fruta. Isto leva a crer que uma única árvore de pupunharana seja capaz 
de produzir 4,2 kg de frutas,_da qual 72% •.. ou.3. kg. é constituida de polpa, de acordo 
com nossas observações. Como esta espécie convive em densos grupos de até 3-4 
árvores por m2, supoe-se que o seu potenciar de produção seja enorme. 

- 

O maraja, pelo outro lacto,_.apresenton um ni'1mero bem.maís.redi 1zida de.cachos por 
ávores durante a nossa visita. Na zona 1, por exemplo, constatamos que dentro de 
um grupo de.. aproximadamente 60 árvores, somente .7.. exemplarea cacaçavam 
cachos. Esta proporção pode ter sido maior na zona 2, mas não pudemos verificar 
isto porque nesta área as, copas dos gn,pos de-marajá se encontravam rentes à 
água, o que dificultava a nossa penetração devido aos espinhos nos seus ramos e 
troncos, além de uma quantidade insuportável de formigas. Apesar disto, 
conseguimos coletar alguns cachos na zona 2 (foto 2), que apresentavam em média 
449 frutinhas cada (n=5, &=125)... Consíderando..um. peso mé.cüo da 1,a_g...por_ fruta, 
conclui-se que cada cacho possa produzir por volta de 800 g de frutas, da qual 7.1 % - 
ou 570 g - é constituida de polpa.. Como cada árvore carrega somente.. um. cacho, a 
sua produção é bem mais modesta que a da pupunharana. Mesmo assim, por se 
tratar de uma típica palmeira (semi-)aqi rática, daq, relas que permitem.. densas 
concentrações da espécie, a sua produtividade em áreas extensas pode ser 
considerável. 

r: 

Uma outra espécie amostrada faLo.taquad (Mabe.a cf.nitidaJ_,.. sendo que..c.alhemos 4,3 
kg de frutos de uma única árvore na zona 3, a qual estimamos que ainda contia...mais 
de 95% da sua produção. anual . No. entanto, ao, contrario das outras espécies 
amostradas, verificamos que o taquari é uma espécie que amadurece suas frutas em 
succesão, isto é, produz continuamemnte novas levas. de frutas durante o seu 
período de frutificação. A presença de frutas em diversos estágios de maturação na 
mesma árvore nos levou. à esta- conclusãc; lsto, quer. dizer, entre. outros,. que 
possivelmente a produção da árvore amostrada seja superior ao que foi encontrado. 
O diametro de copa da árvore em questão mediu 2..5 m, indicando uma distancia de 
plantio de 5 x 5 ma ser considerado caso esta espécie seja domesticada. 

r: 

O restante das espécies selecionadas (veja a tabela 2) não foi amostrado quanto ao 
seu potencial de produtividade porque todas as árvores encontradas já haviam 
lançado a maior parte de sua produção na água. Assim sendo, unicamente coletamos 
as suas sementes para serem enviadas à Estação de Piscicultura no alto rio Tiquié. 

No total, enviou-se 5,38 kg de 'sementes para a sua propagação na T.I Alto Rio 
Negro, sendo o grosso (em tomo de dois quilos) composto por sementes de catuari. 
Do resto, coletou-se entre 400 à 700 g de sementes para cada espécie selecionada. 
Considerando que cada semente pesa bem menos que uma grama, concluiu-se que 

r: 
r 

8 foram colhidos 31,7 e 40, 1 kg_, respectivamente. 



esta quantidade- seri-a- suficiente- para- suprir as Aecessidades do primeira- ano de 
experiências. - Além do que já foi coletado, também se encomendou na região um quilograma de 
sementes de munguba (Pseudobombax munguba), do tarumã r,Jitex cymosa) e de 
urucuri (ainda não identificado};- para-serem- eR-viaGes- por sedex para- a-sede do ISA 
em São Gabriel da Cachoeira, assim que as suas frutas amadurecerem (veja a tabela 
1). O pFimeiro é--inter-essante--devido ao seu-reconhectdo eso teor de Porteina Bruta, 
enquanto que o último, que também é muito usado como isca na região do 
Nhamundâ, é- interesante por frutificar- em--- uma- época- em- que há- poucas trutas 
disponíveis para o peixe. 

- 
5. Resultado das-Análises 

Todas as fratas-coletaoas-foram enviadas ao b.áboratório de Engent"laria Químic~ da 
UFPa. para uma análise Weende, a fim de determinar o seu valor nutritivo. O 
resultado-pi eli111i11ar' da- anátise· das- tratas--e--seme11tes coletadas durante ~ita 
de campo estão relacionadas nas tabelas 3 e 4, enquanto que o resultado referente à 
coleta anterior, realizada no alto rio Tiquié, se encontra. na tabela 5. No entanto, 
devido à problemas técnicos durante aquela viagem de campo e a falta de 
documentação sobre a metodologia empregada na época, não foi possível 
determinar o teor de umidade original destas últimas amostras. Além disto, também 
não foi possível avaliar o seu aproveitamento pelos peixes, pois não se mencionóu a 
parte que é consumida. Portanto, deve-se tomar cuidado ao fazer comparações eptre 
esta tabela e as anteriores, sendo que alguns dos valores reais dos números 
apresentados na tabela 5 tenderão a ser mais-baixos. 

- - 
- - 

Considerando somente as tabelas 3 e 4, no entanto, a primeira vista nota-se que os 
resultados. confirmam a-persp~ia-.dos-pesGadores- entrevistados, sendo-que-a pelpa 
das frutinhas coletadas a título de curiosidade (com excessão do jauari e das 
sementes de genipapinho) contém uma taxa comparativamente baixa de PB 
(Proteína Bruta), além de pouca gordura (Lipídios) e um baixo teor de sais minerais 
(R.M.F.). Em consequencia, sendo o valor calórico uma expressão destas 
co111p011entes {atém de fibras e cartrohid1atos}1ii, conctui-se-quea--stJS"eotrtribuieão em 
termos de energia arimentartambém seja relativamente babro. 

- 

Em segundo instante, nota-se que a PB se concentra nas sementes, favorecendo 
icttoforrageíras como o taquari ('t3",44%)", o capitari (9,82%}, o sarabatuctt (9,61%) e o 
catauari (contém 6% de PB na semente, contra 2_05 % na polpa). As taxa de PB no 
arroz silvestre (Oryza g/umãepatufã}, c:te 7,03%, se equipara com o c:to arroz caseiro 
(O,yza sativa}, que de acordo com o ENDEP1- contém a-, t% de- PB, nam nívef ~ 12,4 
% de umidade. 

No caso do genipapinho (veja a foto na frente do retatório}, vale ressaltar que a 
análise de suas sementes foi feita em conjunto com os resíduos do tecido envoltório. 
pois estes não puderam ser separadas no laboratório. Baseado nas entrevistas- çom 
os pescadores, supõe-se que esta polpa envoltória, que se diferencia do pericarpo, 
seja o principal alimento oferecido por esta espécie icttoforrageira. Para aproveitJ-la, 
porém, os peixes provavelmente ingerem as sementes juntos com este tecido, para 
depois expelir somente as sementes, que passam intactas- pelo trato digestivo_ Por 
este motivo, o resultado apresentado não pode servir de comparação com o resto, 
pois se refere à análise conjunta da semente (que não é consumida, mas que apesar 

- 
-· 

- - 9 Os resultados definitivos serão divulgados nas Diretrizes Técnicas da Projeta de Piscicultura 
~ISA I Rio Negro i piscicultura J 0,8). 
0 Ainda não foram determinados para esta teva de amostras 

11 Estudo Nacionat da Despesa Familiar (tBGE), 4ª Edição: 

- - 
- 



Tabela 3: 
r 
r Resultados Preliminares da Análise Weende das frutas e sementes ictioforrageíras 
,,.-. selecionadas (em% da parte comestível). 

r: 

N"ome Vulgar trmidade ·P-roteina tipidíos -"R.~ Fitira 
{Português I Nheengatú} Bruta 

Arroz 15,73 7,03 3,82 J - - 
Capítar~ 37,58 9-,S2 7,10 0,85 - 
Catauari f eolea) 84,00-- 2,05- 0-,12 1,63- - 
Catauari (semente) 69,50 6,0 2,71" - - 
Marajá 86,77 0,73 0,01 0,70 - 
Pupunharana 78,61 2,57 0,25 1,44 - 
Sarabatucu. 72,44 9,61 2,16 1.2-8 

,. - 
Taquari 6-,89- 13,44 - 3,53 - 
tJraá 63.37 1,69 0,01 4,-5'3 - 
Resíduo Mineral Fixo (cinzas) 

r. 

r: Tabela 4: 

r: 
r 

Resultados Preliminares da Análise Weende das frutas e sementes íctioforrageiras 
coletadas a título de curiosidade (em% da parte comestível). 

,,,_ 

N"ome Vulgar U-míáade Proteína Upídíos R.~r:-:-·· Fibra, 
(Português I Nheengatú} Bruta 

Soco ró 79,46 1,23 0,27 0,70 - } 

Purui 78,46 0,33- - 0,91 - -- 
Abiurana 8&,-49 0,89 0-,03- O,S-8 - - - 

Jauari (ooíoa) 55,40-" Z,4l 0,57 1,45 . - 
Genipapinho (Polpa) 82,86 0,80 0,02 0,88 - - 

Genioar::iinho (semente} 4,39 11.54 19,18 - - ) 

Murta do ícaoó. 90,06 0,68 0,04 0,49 - 
Resíduo Mineral Fixo (cinzas) 

(- 

r - 

r: 
Tabela 5: 

r: Análise Weende de sementes das espécies icffoforrageíras coletadas na regiãq do 
alto rio Tiquié (em percentagens). 

r· 

Rer. Nome Vulgar -u-mídaõe Wofeína típídíos RM"F. · FiDra 
(Tukano) Bruta 

a Kach-shero .myõgi dika 6.,7 6,85 54,_15. 1,5-7 º"'°1 I b Shírarári- o-uti bíki 14,26 7,97 9,0 2,30 O 4-1 , 
1 

-e- Ah-st-ribukshuki dikâ 9,27 3,68 3S-,88 t,40 0,63 
d Wahplh 19,4õ 9,Z5 13",67 1,SZ Er,33" 
e Wahshó 6,28 10,93 36,89 2,09 13,78 
f Komé.-ayahpiri dika 1~4 16r1Q 11,41 1,.10 azzs.' 
.g- Nihtiã-dika-pe,í!? 14,85- 17,75 11,18 3-rS,4 17,.00 
tl Wái õen--n dika 16,46 4,17 0,70 0,-86 2,00 
i Ptrõshero Waml 13,5g 5,19 6,39 1,24 41,7T 
j Daha shukiri 18,51 9,36 9,25 7,16 8,92 
! W.aí kara.. 16,78 6,49 .3,64 4,-39 33,30 
m Kíwii dika- 6,40- &,12 45,15 1-,76- 1-1,0Q 
Resíduo Mineral Fixo (cinzas) 

r: 
r· 
r: 
r: 
r 

r: 
r: 



- disto pode apresentar um alto teor de PB) e o tecido envoltório. Além disto, por um 
erro nos procedimentos de laboratório, os valores apresentados para a semente de 
genipapinho se referem á matéria seca (com uma umidade de 4,39%), ao coptrárto 
do resto das análises, que representam valores da matéria fresca. Por estes motivos, 
o resultado apresentado na tabela 4 há de ser bem menor após a conversão para 
matéria fresca. Por último, pode-se dizer q_ue de acordo com a tabela 1 sua aceitação 
entre os peixes é cotada em "regular" , o que indica gue, de qualguer maneira, esta 
semente não tem essa bola toda. 

- 

'"""" 
Tendo em vista os teores de umidade apresentados na tabela 5, supõe-se tratar ali 
some_nte de sementes (em vez de polpa), sendo que da maioria não se sabe se são 
digeridas pelos peixes. No entanto, os valores apresentados são bem interessantes, 
com um destaque para g) Nihtiã díka peri'i com 17,75% de PB. O segundo colocado, 
o Komé-« yahpiri dika (f), com 16, 10% de PB, é menos interessante, pois ao mesmo 
tempo apresenta 1Jm nível muito alto de fibras (32,23%}, o q~e o toma pouco digerível 
para animais monogástrícos como os peixes. O mesmo problema vale também yara o 
Pirõshero Wami- (i), que apresenta 41, 77% de fibras, assim como o Waí kara 11), com 
33,30% deste material. 

O terceiro colocado da tabela 5 em matéria _de PB, o Wah shó (e), foi identifjcado 
como sendo Hevea spruceana - o q_ue pode ser a mesma seringa da tabela 1. No 
entanto, devido a dureza de sua semente, esta normalmente não seria acessível ao 
aracu e ao pacu, sendo por isto descartada. O quarto colocado, o Wah pih (e), com 
9.25% de PB;- foi identificado- como sendo uma variedade c:te- cermr+ fCunuris 
spruceana), uma castanha de casca mole, que certamente pode ser aproveitado 
pelos peixes em questão. No entanto, sabe-s.e gue .esta .árvore "d~mora muito" para 
crescer. 

Quanto a análise da polpa, o maior valor de PB encontrado foi em frutos de 
palmeiras, como a da pupunharana (2,57 %), sequida pelo jauari (~,41%). O nível de 
PB encontrado no mareja (Bacêris maraja), no entanto - de somente 0,3~ - é 
deçepcionante. Em terceiro lugar temos, portanto, o catauari (2.05%), seguido pelo 
uruá (1,69%). Este último também apresentou o maior índice de sais minerais 
(R.M.F), de 4,53%, logo seguido por Waí kara (1), com 4,39%. 

- - 
O maior índice de lipídios, de 54, 15% (!), ou seja, mais da metade de sua 
composição, é apresentada pelo Kach-shero myõgi dika (a), indicando um valor 
calórico bastante· arte. Oatras sementes-cotetadas-no alto rio Tiquié também 
apresentam altos teores. de lipídios, como o Kiwií dika (m1 com 45, 15%~ e.o Ah 
sbibukshuk; dika (e). com 35,88%. 

- 
- 

6. Comentãrios Gerais - 
Em toda a produção animal, a proteína é considerado o componente mais escasso 
da cadeia alimentar, sendo o principal responsável pelo crescimento biológico. 
Devido á isto, o principal critério para a seleção das espécies ictioforra_geiras é a sua 
capacidade de produção de Proteína Bruta por área (veja a tabela S). Esta 
produtividade se reflete principalmente nos seguintes parâmetros : a) produção anual 
de cada espécie (em kg / árvore) ; b) o rendimento. da sua produção, ou seja, a 
propssção-ee-parte comestívelRa:forrag_em(em %}~ seu teor-de--P.rs.tema-Bruta (em 
%) e-d) o-espaçamento da.píantio.jem.árvcres.por m ). 

- 

- 
Uma palmeira de jauari (Astrocarium jauan), por exemplo, cujos frutos aoresentarn 
um nível de. Pe relativamente baixo na polpa (2,41%), é capaz de produzir 174 kg de 
Proteína Bruta por hectare (só da polpa}, considerando um espaçamento de 2 x 2 m 
entre as árvores (veja a tabela 6). A produção de PB da pupunharana, no entanto, 

- - - - - 



Tabela 6: 

Estimativas da produção de Proteína Bruta por hectare para algumas espécies 
ictioforrageiras, em ordem decrescente. 

,,,.... 
Espécie Produção Rendiment0- Prodr Proteína- .Espaçamento -Prod.. de 

por ácvore (%} -,efet~va_ - Bruta :.aconselhado. _ eapor 
(kg)- - - (kg.) - (!'b} - (m)- -hectare 

(km 
pupunharana- 4:2- - 72 - 3-,04 -- ê,-57 Z-X2- t95 

' J..não identificado ) - 
J~ari (polpa), 6._6 l 

~ 3]2- ·e- 2,64 2.41 2x2 ,_ -174 -,- - 

--Astro.caryum _muari -- - 
- h - t--. 

- taquarL (semente) - 4,-3.. f--- m· ~ 3F1_ . t3,4A '-- 5..x..5- - :167 
- Mabea-ctnitida- - h - - -- -- 
catauari (total s + p) - 36 ~ 95-" - 3-4,2- f--_ ,...__ t56 - - - - h.. - ~ 
Cratavea benfhamii - 

- - 
catauarí ~emente) - - t--. so' ~= 21.§ -- 6,_0 - 1-0 X 1.0 --130 - 
Cratavea benthamíi _ --- - - ~ - 
~Aba ~.;S - 15,5-4 - 1-1_,35.. 2 5 4 - 5..x.5: ~ - 1--'.l.3,5 ~ 
Guilielma . ..speciosa --- - - - -- 
uruá (polpa) 52,5 80 42 1,69 

. 10-x 10- - 11 
_Cordia sp. 

'-- , 

catauarí (poli;,a) - ,..____ 35 ~ 12,6 2,.05 1D X 10 - - ·26 - >--- - - 
çosieve« benthamii _ ,__ '-- - ,___ -- - 
EsUmativas;.. 1 WaldhoLeLaL(.1996_>- 2 eoubactt&Saint-eaul (199--4.).; 3 Morton-(_19.81); 4 IBGE 
1996. 

r: 
r 

r: 

r: 
r> 

r: 

r: 

r- 

mesmo apresentando uma menor produção por árvore, pode ser superior ao do )auari 
(195 kg I ha), graças á um rendimento maior (72% em comparação com 40%J e um 
nível um pouco mais alto de PB. Outras espécies ictioforrageiras corno o taquarí, por 
exemplo, apesar de um nível cinco vezes superior de Proteína Bruta, podem chegar a 
produzir menos por hectare que o [auarí ou a pupunharana, devido ao seu Jllaior 
-espaçamento. Já-a_ uruá, --ap_esar -de sua --impenente produção índívídual, deverá 
pmduzir uns modestos. 7U_g_de PB.ha·1. 

r: 

r: 

Em comparação, uma palmeira de terra firme como a pupunha (Guilielma speciosa), 
por exemplo, tida como uma espécie promissora devido a sua alta produção 
individual (podendo atingir mais de duas vezes a produção do jauari), .acaba 
produzindo menos PB.ha"1 do que nos exemplos anteriores, devido ao baixo teor de 
PB e o seu maior espaçamento em relação a outras palmeiras, tal como o jau_!;lri e a 
pupunharana. De acordo coma tabela 6, até mesmo o catauari (Cratavea benthamü), 
somente com a sua produção de sementes (com 6% de PB) consegue ultrapassar o 
potencial da pupunha. 

r 
r: 

r- 
No entanto, vale ressaltar que os números apresentados n_a tabela 6 não são 
inteiramente representativos, podendo variar dentro de certos perímetros. Outros 
autores, como a FAO (1986), por exemplo, afirmam que a pupunha pode prodyzir no 
máximo até 30 toneladas por ha. Considerando um aproveitamento de 75,5 o/o e uma 
taxa de Proteína Bruta de 2,5 % (ENDEF / IBGE, 1996), isto daria para produzir 566 
kg de Proteína Bruta por hectare, ou seja, na ordem de cinco vezes mais ao que 
apresentado na tabela 6. No entanto, isto vale somente para c_asos excepcionais. 
provavelmente envolvendo altos investimentos, além de condições ideais dé solo, 
material genético e clima. 

r: 
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Além destes fatores, outros critérios também serão importantes na seleçãq das 
espécies a serem domesticadas. A presença de espinhos. por exemplo, comum nas 
palmeiras do igapó, é considerada um traço indesejável. conforme a opinião de 
agricultores no alto rio Tlquié. Isto deve ser considerado na composição do sistema 
aqu'iflorestal. Também se prestará atenção nas interações entre as dívsrsas 
espécies. assim como a estratificação de seus respectivos nichos ecológicos. O 
sarabatucu (Heteropsis helicina), por exemplo, por ser um cipó, pode se aninhar 
perfeitamente por entre as árvores sem afetar a produção destas, enquanto que o 
arroz (Oryza glumaepatula) ocupa um espaço na água que normalmente não é 
colonizada por outras espécies. 

Acreditamos que para a maioria das espécies ictioforrageiras coletadas não haverá 
problemas na sua domesticação. O nosso receio inicial era de que estas espécies 
talvez não pudessem se adaptar a um regime de terra firme, sendo que nq pior 
cenário elas poderiam brotar inicialmente, dando a falsa impressão de sucesso, sem 
no entanto frutificar a longo prazo, devido à eventuais deficiências metabólíces 
causadas pela falta das inundações periódicas. Entretanto, durante esta viag__em de 
campo conseguimos constatar que espécies ictioforrageiras importantes, tal qµaf o 
jauarí, o catauari e o capitari, podem se adaptar bem à terra firme - o que já toma o 
sistema envisajado viável. Apesar disto, pode ser que haja ligeiras mudanças no ciclo 
biológíco de algumas espécies, como alterações no período de frutificação, por 
exemplo, devido à diferença de solo e clima no alto rio Tiquié. 

A possibilidade da adaptação na terra firme também expandiu potencialmente o 
tamanho da faixa ao redor dos viveiros que se destina ao plantio das ictioforraqeiras, 
permitindo uma produção maior, comparado com a situação em que as plantas se 
situassem obrigatoriamente na beira da água. 

Finalmente. tendo a vista a grande variedade de espécies ictioforrageiras disponíveis 
na Amazôrria12, recomenee-se que ae sem~ coletadas a títutc- de--ettriosidade na 
região do Nhamundá sejam descartados complemente. a fim de evitar introd9ções 
desnecessárias. 

-· 

12 Na sua mais.recente víaqern, Q Em['. Ag[°. eieter van der \Leld_desco.briu mais 10 espécies 
de plantas rctíotorraqetras. nos, igapós do. rio Uaupés, çr.L Alto Rio, Negro)-,.. que. por -sínat já 
foram enviadas para análise na UFPa. 
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ANEXO!: Formulário utilizado no Inventário de Espécies lctioforrageiras na Região 
do Rio Nhamundá (PA - AM) 

Nome comum tipo1 pref.2 mat. período de período de Observação" 
(anos)" floração" frutificação s· 

) 

' 

.._,1 

Observações : 

1) 
2) 

Se refere á parte comestível : polpa (p); semente (s); e I ou flor (f). 
Indica a preferência do peixe pela forragem em questão, de acordo com os seguintes critérios : 
x = regular ("o peixe come, mas só quando não há alternativas") 
xx "" boa (g o peixe gosta, belisca bem") 
xxx = excelente (" o peixe devora vorazrnente") 
Se refere à idade em que começa a dar flor e frutos. 
Se refere ao período de queda das flores (somente quando a flor é consumida). 
Se refere ao período de queda dos frutos I sementes. 
Mencionar se há preferência por parte de certas espécies de peixe ou no caso de apresentar 
uma inflorescência irregular (bí-anual, por exemplo}. 

3) 
4) 
5) 
6) 
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Relatório de Atividades da Sexta Viagem de Campo 

1 - A visita dos dois representantes da Escola Agrotécnica Federal (EAF) de 
SGC às instalações da Estação Caruru. 

r: 
Em virtude do possível convênio entre o ISA/FOIRN e a Escola Agrotécnica Federal de 
São Gabriel da Cachoeira (doravante a EAF), fez-se uma visita preliminar ao último na 
manhã do dia 8 de junho, em companhia de Pedro Garcia, presidente da FOIRN. 

r· 

Chegando lá, fomos apresentados ao novo diretor da EAF, o Eng.º Agr.° Francisco 
Soares de Araújo - o primeiro diretor eleito pelo Conselho Diretor daquela instituição, 
com um mandato de quatro anos (os diretores anteriores eram todos pró-tempore, 
apontados pelo MEC para.um período indefinido. Assim, em cinco anos de existência, a 
EAF já teve quatro diretores). Além do Eng.º Agr.º Francisco Soares, estavam presentes 
na reunião o Eng.º Agr.0 Pedro Aguiar (o "Pedrão", ex-lDAM, agora Diretor de Pesquisa 
da EAF) e o Eng.º Agr.º Ivo Calado, consultor para as EAF's do Estado do Amazonas 
(Manaus e SGC) na área de piscicultura. 

r: 
r- 

,,.-. 

r· 
Após as formalidades, apresentei os termos iniciais para este convênio, enfatizando que 
pela nossa parte esta cooperação só seria possível no caso de se priorizar a produção 
em escala familiar, valendo-se de uma tecnologia apropriada e respeitando as 
particularidades culturais da região (etnodesenvolvimento). O Eng.º Agr.º Francisco 
Soares concordou com estas premissas, dizendo ser justamente uma das propostas 
para a sua gestão, ou seja, a de interiorizar o ensino da sua Instituição para atender as 
necessidades da população local, pois a área de atuação da EAF até agora tem se 
mantido restrito às imediações de SGC (desde a sua fundação, por exemplo, a EAF 
nunca havia feito uma incursão oficial pelo interior para poder conhecer a realidade 
local). 

r- 
r>. 

r: 
r: 

r 

A seguir, apresentei os planos para o projeto de piscicultura, falando também sobre a 
Estação Caruru e a proposta de futuramente replicar esta experiência em lauareté e no 
rio lçana. Propus a possibilidade de intercâmbio, sugerindo que as estações pudessem 
funcionar como base avançada para as atividades da EAF no interior da Terra Indígena. 
Ficaram interessadíssimos. Somente o Eng.º Agr.º Ivo Calado, que pareceu não 
entender direito as propostas do projeto, inicialmente insistia para que os alevinos 
fossem trazidos de Balbina, obviamente ignorando as dimensões da área de atuação e 
as dificuldades logísticas que isto envolve (sem mencionar a necessidade da auto 
suficiência dos pequenos agricultores como principal mecanismo de prevenção de riscos 
contra a sua segurança alimentar). No entanto, as objeções do Eng.º Agr.0 Ivo Calado 
foram rebatidas pelo Eng.º Agr.º Pedrão, que já atua há anos na região e que conhece 
bem a sua realidade. 

r 

r 
r: 
,- 

Uma vez exposto o contexto geral de nossas intenções, concordou-se em mandar dois 
representantes da EAF para me acompanhar durante a minha visita à Estação Caruru, a 
fim de que estes conhecessem as instalações e a realidade local. Infelizmente, 
contrariando afirmações anteriores, a EAF ainda não dispunha de um técnico 
especializado na area de piscicultura, de modo que mandaram o responsável pela área 
de zootecnia (a quem o futuro. técnico deverá responder) - o Prof. llson Castro Pinto, 
licenciado em agronomia - além de um ex-aluno da instituição, o Sr. Marcelo Marcelino, 
que recentemente fez um curso pós-técnico em Balbina na área de piscicultura e que 
atualmente está fazendo um estágio na EAF. A fim de evitar eventuais entraves 
burocráticos, sugeri que os custos desta primeira visita (referente à rancho e 
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- 
combustível) ficassem por nossa conta. Assim, partimos dois dias depois rumo ao alto 
rio Tiquié, na quinta-feira dia 1 O de junho. 

A viagem durou duas semanas, até o dia do nosso retorno a SGC no dia 24. Durante 
este período os representantes da EAF conheceram a estação e as suas imediações, 
chegando a ir até a fronteira com a Colômbia. Logo no primeiro dia da nossa chegada 
no alto rio Tiquié, os dois também tiveram a oportunidade de participar de uma Reunião 
Extraordinária da CRETIART, em São Domingos Sávio, onde foram apresentados 
oficialmente às lideranças locais. Explicou-se que se tratava de uma visita oficial para se 
estudar as possibilidades de um convênio com o ISA, a FOIRN e a CRETIART, no intuito 
de prover assistência técnica permanente para as comunidades do rio Tiquié, usando a 
Estação Caruru como base. Especificou-se também que esta assistência técnica não 
seria só na área de piscicultura, mas também em outras dlscicplinas, como a criação de 
galinha caipira, por exemplo, que, por sinal, é uma especialidade do Prof. llzon. A 
iniciativa deste convênio foi recebida de bom grado pelos presentes, que se mostraram 
muito interessados. -· 
Além desta Assembléia Geral, os dois representantes da EAF também participaram de 
um wayuri (com a mão na enxada), entre outros trabalhos, e tiveram oportunidade de 
entrosar com a população local, inclusive presenciando uma cerimônia de dança dos 
tuyukas. O prof. llzon reecontrou os dois técnicos agrícolas locais recém formados na 
EAF, Dário e Lucas, ambos ex-alunos seus, e também mostrava conhecer os outros 
dois alunos do alto rio Tiquié que ainda estão estudando naquela instituição (Gilberto e 
o irmão do Nazareno, cujo nome não me lembro agora). 

Durante as nossas conversas em campo, o prof. llzon comentou, entre outros, que a 
EAF atualmente está treinando seus alunos de acordo com uma outra realidade, de 
modo a incentivar a exportação de recursos humanos locais para outros lugares, onde 
eles normalmente teriam mais oportunidade para aplicar aquilo que aprenderam. O prof. 
llzon então sugeriu que se os alunos aprendessem matérias mais adaptadas à região, 
talvez eles se fixassem mais nas suas próprias comunidades. 

- 
- - Ele estima que por volta de 60 - 70 o/o dos alunos daquela instituição são provenientes 

das comunidades indígenas da região. O resto dos alunos são oriundos da cidade de 
São Gabriel da Cachoeira ou então provenientes de outros municípios como Tefé, 
Manaus ou Maués, por exemplo, sendo que EAF de SGC absorve grande parte dos 
alunos que não conseguem uma vaga na EAF de Manaus. De acordo com o Prof. llzon, 
os alunos das comunidades indígenas são mais esforçados que os alunos "da cidade" e 
quase não fazem bagunça, ao contrário dos últimos, que "não querem nada com a vida". 
Ele pleiteou por um tratamento diferenciado destes dois grupos de alunos. 

....,,· 

2 - A Finalização do Sistema de Fornecimento d'água - 
Esta atividade, que representou um dos principais motivos para esta sexta viagem de 
campo, começou mais tarde do que previsto devido a um atraso no transporte do 
material proveniente de SGC (tubos & conexões, gasolna, etc., que por sua vez haviam 
sido encomendados em Manaus). Este material fora embarcado um dia após a nossa 
partida de SGC, no B/M Atlântico, do 1 º SEC, com destino à Pari Cachoeira. O 8/M 
Atlântico saiu no sábado, dia 12, com previsão de chegar na tarde da segunda-feira, dia 
14. Porém, devido à repetidas panes (uma na altura de Taracuá, no Uaupés, e a outra 
em Vila Nova, já no Tiquié), o B/M Atlântico chegou somente na sexta-feira, dia 18. 
Assim sendo, só pudemos dispor do material no sábado, dia 19, ou seja, cinco dias 
depois do previsto. 

- 

- - 
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Fígura 1 : Croqui do sistema de distribuição d'água na Estação Caruru. O trabalho mais 
recente foi a implantação do ramal para a comunidade (2 torneiras); do forne 
cimento para os viveiros (de nrs. 1 até 5) e do sistema de escoamento para o 
ig do veado (linha pontilhada). r 

r: 
,I" Não obstante, na sexta-feira dia 19 já havia sido organizado um wayuri para se cavar a 

vala que receberia o duto de escoamento, medindo aproximadamente 120 m de 
comprimento e 1 a 1,5 m de profundidade. No dia seguinte (sábado), com a vala já 
escavada, formos buscar o material no quartel do BEC em Pari Cachoeira, sendo 
gentilmente atendidos pelo comandante de plantão, o tenente Monteiro, que nos 
ofereceu uma caçamba para o transporte até a beira. Para o subsequente transporte até 
Caruru Cachoeira se utilizou dois botes de voadeíra atrelados, sendo uma 
exclusivamente para os tubos. 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

No domingo, dia 20 de junho, instalou-se um ramal de 25 mm para a comunidade, com 
duas torneiras: uma para a habitação de Nazareno Marques e outra para a casa de 
Dorvalino Marques. A terceira casa na comunidade de Caruru, da família de Domingos 
Marques, se situa num plano mais alto que o captador na cabeceira do ig. do Veado, de 
modo que esta habitação não pode ter acesso à agua encanada. Como forma de 
compensação, lhes oferecemos a caixa d'água sobressalente (de 1000 1.) que viera sem 
tampa, para que com esta pudessem recolher água da chuva. Também r: 

r: 
r: 
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A 

n'ivel de água 
no captador 

- 
entrada 
de água 

A. aberto B. fechado 

Figura 2: Ilustração esquemática do funcionamento do retentor. A) Com o captador cheio, a 
bóia faz com que a válvula de retenção permaneça aberta. Quando o nível d'água 
baixa (B), a membrana de borracha da válvula é sugada contra a abertura do 
tubo, impedindo a entrada de ar. 

oferecemos um adaptador com flange de 25 mm e um registro da mesma bitola, a fim de 
facilitar o escoamento. Além do encanamento, também serão instalados três tanques de 
lavar roupa na comunidade, uma para cada habitação. Como se havia esquecido 
embarcá-los no B/M Atlântico, estes tanques foram remetidos posteriormente para 
Caruru, após a minha volta à SGC. 

Na segunda-feira dia 21, com a ajuda de alguns voluntários de comunidades vizinhas, 
instalamos a tubulação do sistema de escoamento dos cinco viveiros existentes na 
estação, assim como a sua rede de fornecimento d'água, que foi instalado na superfície 
do solo. Para o escoamento foram usados tubos de esgoto de 100 mm, com um 
cotovelo em cada viveiro, possibilitando o controle do nível d'água. Para o fornecimento 
de água aos viveiros, utilizou-se tubos hidráulicos de 60 mm, reduzidos para 40 mm na 
reta final. O croqui com a atual trajetória da rede d'água da Estação se encontra na 
figura 1. 

- 
Vale ressaltar que os tubos hidráulicos de 60 mm que foram encomendados em 
Manaus, da marca Cantarem, não corresponderam de todo ãs exigências do serviço, 
pois estes tubos provavelmente necessitam de aneis internos de borracha para uma 
vedação completa do acoplamento. Sem estes aneis, os tubos ficavam vazando 
copiosamente nas juntas, obrigando-nos a remover o acoplamento original e moldar 
uma nova boca sob a chama de um fogareiro. Os tubos hidráulicos usados 
anteriormente, da marca Tigre, nunca apresentaram este problema. 

No total, oito novos registros foram instalados na rede de água da Estação. Destas, 5 
são registros de 40 mm, usados para o fornecimento d'água de cada viveiro. Também 
foram instalados dois registros de 60 mm, sendo que um foi usado para controlar o 
ramal de fornecimento dos viveiros e o outro como registro geral da rede de distribuição, 
sendo instalado à montante do ramal da comunidade (veja a figura 1). O oitavo registro, 
de 25 mm, foi usado para controlar este último ramal. 

Devido aos atrasos sofridos, não sobrou tempo para se testar o fornecimento e enterrar 
os tubos antes da minha partida de Caruru. Esta tarefa ficou então sob a 
responsabilidade do sr. Tarcísio Barreto, coordenador de piscicultura da CRETIART, 
auxiliado pelo técnico agrícola local à serviço do ISA, o Lucas Bastos. Também será 
necessário testar a atual capacidade de retenção destes viveiros. No caso da retenção 
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provar ser insuficiente, aconselha-se a forrar o fundo e as laterais com uma lona de 
pástíco agrícola - material este que já se encontra à disposição no depósito da Estação. 

Uma outra melhora considerável no sistema de fornecimento d'água foi a instalação de 
um retentor na entrada de água do captador. Esta tarefa ficou por conta do Sr. Marcelo 
Marcelino, que aprendeu a fazer este dispositivo durante o curso em Balbina. Este 
retentor impede a sucção de ar na tubulação por ocasião das estiagens, quando o nível 
d'água no captador pode abaixar bruscamente devido a piques no consumo (veja a 
figura 2). O Sr. Marcelo fabricou o dispositivo com a ajuda de uma lata velha, um pedaço 
de cano e uma câmera de ar, fixando-o na abertura da entrada d'água com uma tira de 
couro preso à uma braçadeira. A bóia usada foi feita de molongó, uma madeira leve 
extraída nas redondezas. Por falta de tempo, o dispositivo não foi testado na ocasião. 

Houve também um pequeno incidente em que um temporal derrubou um pesado galho 
bem em cima de uma parte exposta do duto que leva a água do captador à Estação, 
cortando o fornecimento de água. Isto foi consertado e o duto, que se elevava na linha 
de nível por cima de um igarapé, foi encostado no leito deste para evitar que este tipo 
de incidente se repita. 

3 - A versão final do novo modelo de barragem. 

Uma das primeiras coisas que fiz assim que cheguei em Caruru foi avaliar os danos 
sofridos pelo protótipo do sistema de escoamento da barragem demonstrativa. Este 
problema, que já me haviam sido comunicado pelo Engº. Agr'. Pieter van der Veld, se 
devia à uma infiltração lateral através da camada de tabatinga que envolve o dispositivo 
(veja o desenho original no Relatório de Atividades da Quinta Viagem de Campo). A 
infiltração foi tamanha que cavou um senhor buraco rente às paredes da caixaria. 

Pelos relatos, o protótipo havia funcionado normalmente por um período de 
aproximadamente 20 dias após a minha última visita. Depois disto, começou a corrosão 
através da camada de tabatinga situada atrás da parede de estacas do curral, perto da 
comporta. Gradualmente, com o solo da barragem exposto, teve início uma infiltração do 
curral até a caixa de escoamento, formando o dito buraco, até que numa manhã se 
encontrou o viveiro praticamente seco, com os peixes (uns 12) se abrigando nas poucas 
poças de água restantes. Estes peixes, depois de uma peregrinação pelos viveiros da 
estação (que ainda não estavam funcionando devidamente), foram finalmente 
transferidos para uma barragem na comunidade vizinha de Boca-de-Sal, onde 
permanecem confinados até hoje. 

Em conjunto com a equipe de construção de barragens (os "extencionistas" Tarcísio 
Barreto e Rafael Marques, responsáveis pelas experiências com a barragem 
demonstrativa), verificou-se que tecnicamente seria possível consertar os danos e evitar 
futuras infiltrações, repondo a camada impermeável e vedando as frestas existentes 
entre as estacas, que permitiram a corrosão. No entanto, tendo em vista a quantidade 
de trabalho que o protótipo já custou (isto é, em tomo de 360 horas I homem - veja o 
Relatório da Quarta Viagem de Campo) e os problemas de infiltração que este vem 
apresentando, decidiu-se abandonar este sistema de escoamento. 

' Em vez disto, deliberou-se que seria bem mais simples enfiar um outro tronco oco no 
bueiro existente e tapá-lo com uma espécie de "rolha" (feito de molongó, por exemplo, 
ou outro material facilmente moldável), como forma de controlar o nível d'água no viveiro 
(veja a figura 2). Neste caso, com o viveiro cheio, o nível se situará 
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Figura 2: Desenho esquemático do mais novo sistema de escoamento das barragens, feito 
inteiramente de materiais locais. Os ladrões (três no total) tem um diametro mais 
amplo que nas versões anteriores, a fim aumentar a sua capacidade para lidar 
com enxurradas. 

1-, 

à altura dos ladrões, cujo diametro terá que ser bem amplo que nas versões anteriores 
para evitar que sejam obstruídos por folhas na ocasião das enxurradas. 

Assim, decidiu-se instalar três tipos de ladrão nesta barrgem demonstrativa : a) um 
exemplar feito com um tronco oco, aproximadamente do mesmo tamanho que o tronco 
acoplado no bueiro; b) um canalete de quatro tábuas pregadas em forma de um tubo 
quadrado; e e) um canal na crista da barragem feita com uma canoa descartada. Todos 
estes materiais são relativamente acessíveis para a população local, que assim poderá 
fazer uma escolha a partir destes exemplos. 
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Por ocasião da minha partida, somente o bueiro havia sido completado, faltando a 
instalação dos ladrões. Parte do material necessário (isto é, as tábuas e a canoa velha) 
já estava disponível na ocasião, sendo que esta tarefa ficou por cargo dos dois 
desseminadores. A nova versão da barragem demonstrativa não permitirá o mesmo 
nível de controle da água no viveiro como no caso do sistema anterior, mas, em 
compensação, o atual é bem mais simples de construir, o que certamente representa um 
incentivo maior para que este seja eventualmente adotado por agricultores locais. 

4 - O Acabamento do Pavilhão de Incubação 

Durante esta sexta viagem de campo praticamente completou-se a pintura do pavilhão 
de incubação. D'entre estes trabalhos, podemos enumerar : 

1) a pintura das esquadrias de portas e janelas, com tinta à óleo, cor marrom-escuro, 
2) a caiação da parte internado banheiro e 
3) a pintura das paredes externas com uma tinta a base de barro, de tom alaranjado. 

Antes de proceder a pintura, as paredes foram lixadas e todas as fendas entre as 
esquadrias e a alvenaria (assim como eventuais buracos na madeira), foram vedados 
com cimento branco. A "tinta" usada para pintar o casco do escritório I banheiro foi 
obtida da seguinte maneira : a) primeiro coletou-se o barro de cor alaranjada nas 
imediações da Estação, de um tipo que foi especialmente escolhido para este fim. b) 
depois misturou-se este barro com água, peneirando-lhe todo tipo de impurezas. A 
seguir, e) adicionou-se uma certa quantidade de seiva da árvore de sorva (foto 8), que 
foi usado como fixador. E estava pronto a tinta, 100% ecológica, que além disto se 
encontra disponível em vários tons na natureza (além do alaranjado, na região também 
se tem a cor branca da tabatinga e o marrom-escuro, proveniente do barro-tuyuka). 

As portas e as janelas foram anteriormente decorados com motivos tradicionalmente 
usados nos bancos tukanos ( hori ), pintados com urucum, tuyuca e um fixador extraído 
de uma casca de pau. Para isto, as portas e janelas foram feitas com madeira de sorva, 
especialmente extraída para este fim (os banquinhos são normalmente feitos do mesmo 
material, por absorver bem o tipo de tinta usada). Infelizmente estes desenhos ficaram 
meio apagados, mas os artesão responsáveis ficaram de dar uma reforçada, 
eventualmente passando verniz para realçar o contraste. 

Dos trabalhos de pintura que ainda faltam no pavilhão de incubação, podemos citar : 

1) a moldura dos motivos nas janelas e portas, em tinta à óleo, cor bege. 
2) a caiação da parte interna do escritório 
3) a pintura das esquadrias das pequenas janelas situadas na parte de trás da 
construção, da mesma cor que as esquadrias situadas na frente (marrom-escuro). 
4) o reforço da pintura dos tanques com uma mistura maior de sorva, visto que estes se 
encontram sob uma maior influência das intempéries. 

Este trabalho ficou sob a responsábilidade do Se Guilherme Tenório, baiá dos tuyukas 
no alto rio Tiquié, que foi designado informalmente como "diretor artístico" da Estação. 
Ele será ajudado pelo técnico a_grícola de plantão. Todo o material necessário para este 
trabalho {tinta, thinner, pincéis, etc.) já se encontra no local. 

Além do trabalho de pintura, outros trabalhos menores também foram completados 
durante esta viagem de campo. As janelas trazeiras, por exemplo, foram fechadas com 
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·- - uma tela de naylon (uma obra do Prof. llzon), evitando a entrada de morcegos, que 
estavam sujando o banheiro e o escritório com guano. 

Um trabalho que ficou pendente, no entanto, foi o conserto de uma das incubadoras, 
cuja conexão d'água havia sido danificado por crianças da comunidade, provavelmente 
enquanto tentavam escalar o dispositivo. As peças danificadas haviam sido 
encomendadas pelo Engº. Agr'. Pieter van der Veld, mas ficou faltando uma redução, 
de modo que não foi possível consertar o dano. A redução em questão (de 32 mm para 
25) foi posteriormente adquirida em SGC pela antropóloga Flora Cabalzar e enviada 
para a Estação. - 
Também existem ainda alguns vazamentos que não foram verificados por ocasião desta 
viagem de campo, como por exemplo no tanque nr.2 (que se devem a má-colocação do 
cimento branco entre os azulejos) e nos tubos de entrada das caixas d'água 
posicionadas na laje. Ficou combinado que estes consertos seriam feitos pelo técnico 
responsável da Estação, o Lucas Bastos, orientado pelo representante da comunidade, 
Nazareno Marques. 

- 
Finalmente, vale ressaltar que o depósito da Estação se encontra abastecido com peças 
sobressalentes para a rede d'água (registros, conexões, tubos, etc.), além de tinta, 
ferramentas, material para o viveiro de mudas, gasolina, óleo (DT, 90 e 40), botas, 
luvas, um monte de rancho (entre outros, 2 fardos de arroz e 2 de feijão), butijões de 
gás (um cheio e um vazio), cadeiras, talheres, pratos, caixas de plástico, etc. Parte 
deste material é do ISA e outra parte é da CRETIART. Seria sensato fazer uma listagem 
deste material todo na próxima oportunidade em que alguem do ISA estiver por lá. 

5 ~ Resultados Preliminares da Produção Pesqueira no Alto Rio Tiquié 

No final de março deste ano, começou-se a fazer um monitoramento da produção 
familiar (=consumo) de peixe nas comunidades da alto rio Tiquié, com o objetivo de se 
estabelecer as metas de produção do projeto (isto é, no mínimo 10% do consumo total). - 
O encarregado para realizar este monitoramento foi o Téc. Agr. Lucas Bastos, que 
acompanhou a produção diária de doze famílias em três comunidades diferentes, a 
saber: São Paulo, São Tomé e Santa Rosa. O acompanhamento da produção pesqueira 
em cada comunidade durou quatro semanas, sendo que nos fins de semana não era 
feitas observações em virtude da folga do monitor. 

- - 
O monitoramento da primeira comunidade (São Paulo) ocorreu entre 16 de março e 16 
de abril, enquanto que a produção pesqueira na segunda comunidade, São Tomé, foi 
feito a partir do dia 20 de abril até 14 de maio. O consumo em Santa Rosa foi 
acompanhado desde o dia 18 de maio até 11 de junho. No dia 14 de junho, até o dia 18 
do mesmo mês, o monitor voltou a acompanhar a produção pesqueira na comunidade 
de São Paulo. A partir da nossa chegada no alto rio Tiquié por ocasião desta sexta 
viagem de campo, o Téc. Agr. Lucas bastes foi transferido para a Estação Caruru, onde, 
além de monitorar o consumo local, também assumirá outras tarefas. Os resultados de 
suas observações até o dia 18 de junho, cobrindo um período de mais de três meses 
durante o período de maior escassez do ano, se encontram transcritos nas tabelas a 
seguir (1 à 1 O). Como prometemos sigilo às famílias que contribuíram com esta 
pesquisa, pede-se para não revelar as respectivas produções a outros moradores do 
alto rio Tiquié, principalmente em termos comparativos. 

- - - 
- 
- 
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r: 
A primeira vista, o consumo de peixe no alto rio tiquié durante o período monitorado 
parece bastante baixo, podendo chegar a somente 5 g pessoa ·1 dia ·1. Em média, o 
consumo foi de 37 g pessoa ·1 dia ·1, apresentando, no entanto, uma grande variação, 
que pode chegar até 82 g em certos casos. A captura por pescador por dia no período 
monitorado oscilou entre 29 e 209 g, apresentando uma média de 100 g. 

r·· 

r> 

Devido ao baixo nível de produção I consumo que se tem encontrado, teme-se que 
estes dados não reflitam inteiramente a realidade, sendo possível que algumas capturas 
talvez não tenham sido registradas. No entanto, sabe-se que o período em questão 
representa uma das épocas mais escassas do ano, em que a manicuera, o chibé, o 
beiju e algumas (parcas) frutas são frequentemente a única fonte de alimentação da 
população. Isto se comprova na qualidade da quinhapira (um caldo de peixe e pimenta) 
que é tradicionalmente oferecida à visitantes nas comunidades do alto rio Tlqulé, pois 
durante esta sexta viagem de campo em muitos lugares este praticamente não continha 
nenhum peixe. 

r 
Notou-se também que as piabas são de grande importância para a alimentação da 
população no alto rio Tiquié, podendo representar 76% da produção pesqueira em 
certos casos. Os dados apresentados nas tabelas 1 a 1 O ainda contém muito mais 
informação, mas infelizmente o seu devido processamento não está no escopo deste 
relatório de atividades. Isto terá que ser feito em outra ocasião. 

-- 

r: 
Não obstante, existem certas melhoras que poderiam ser introduzidas na metodologia 
usada, a fim de garantir dados cada vez mais confiáveis. Por exemplo, seria sensato 
garantir mais a privacidade dos pescadores para que estes não tenham nenhum receio 
de se expor diante desta pesquisa. Além disto, também é necessário padronizar a 
nomenclatura dos peixes, assim como não incluir pescadores que tenham uma outra 
fonte de renda, como no caso do professor de Santa Rosa. Finalmente, este 
monitoramento terá que ser feita novamente em época de abundância, de preferência 
com as mesmas famílias, para se ter uma idéia do consumo anual. 

,-._ 

r 

r 

r> 

r- 
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r: 
r· 
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Tabela 1 : Produção conjunta de 4 famílias (num total de 6 pescadores)* 
na comunidade de São Paulo, entre 16 / 03 e 16 / 04 de 1999. 

Data Espécies Quantidade Peso total Técnica de 
capturadas (g) captura 

17 /03 Yehorawe 1 370 linha de pesca 
(pirandira) 
pi aba 22 150 ouca 
pi aba 39 170 caniço 
pi aba 157 550 caniço 

18 / 03 pi aba 100 370 caniço 
acará trovão 2 100 facheando 
pi aba 11 100 facheando 
jacundá 1 270 facheando 
pi aba 226 850 caniço 
piaba 28 150 caniço 

22 /03 L. agassízi 2 1230 facheando 
kiwi(?) 1 150 facheando 
piaba 68 350 facheando/puçá 
oiaba 12 50 puçá 
L. agassizi 1 590 caniço 
pi aba 171 710 caniço 
pi aba 163 570 caniço 

23 / 03 piaba 34 210 caniço 
pi aba 280 280 caniço 
pi aba 111 480 caniço 

24 /03 traíra 1 200 facheando 
mandí 1 180 facheando 
lambari 44 570 puçá 
mandubé 1 1230 linha de pesca 

26 /03 pi aba 97 470 caniço 
27 / 03 piaba 46 330 caniço 
29/ 03 lambari 61 440 caniço 

lambari 33 260 caniço 
mandi 1 110 linha de pesca 

30 /03 pi aba 20 50 caniço 
pacú 1 370 caniço 
lambari 19 110 caniço 
lambari 60 290 caniço 

31 /03 jacundá 2 320 puça 
pi aba 156 570 caniço 
jacundá 19 1120 timbó 
jandiá 14 1330 timbó 
traíra 2 480 timbó 
lambari 64 480 timbó 
acará 14 130 timbó 
sara pó 14 130 timbó 
pi aba 63 260 caniço 

7104 piaba 31 120 caniço 
L. agassizi 1 450 caniço 
jacundá 4 150 caniço 
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piaba 32 120 caniço 
8/04 surubim 2 1500 linha de pesca 

pi aba 97 320 caniço 
9/04 jacundá 3 130 linha de pesca 
1·2 /04 lambari 74 530 caniço 

piaba 96 280 caniço 
acará 3 110 caniço 
lambari 50 230 caniço 

13 /04 lambari 28 160 caniço 
oiaba 63 100 caniço 
piaba 93 350 caniço 

14 /04 - - - - 
15 /04 lambari 54 370 caniço 

pi aba 84 240 caniço 
16/04 lambari 27 220 caniço 

piaba 27 70 caniço 

* Observação : Composição total por sexo e faixa etária : 

• 14 mulheres; idades: 53,28,17,10, 45,18,15,36,18,9,34,15,12 e3 
• 13 homens; idades: 52, 31,24, 21,50,46,15,12,5,48,14,10 e? 

Peso total da captura (Kg): 22,6 
nr. de pessoas : 27 
nr. de dias monitorados : 18 

Captura (consumo)/ pessoa/ dia (g): 46 
Captura (em g) por pescador por dia: 209 

Utensílio (técnica) de pesca mais usado : caniço 

Nr. de espécies capturadas: 16 
Espécie mais capturada (em unidades): piaba (17,3 kg) 
Espécie mais capturada (em kg) : piaba (17,3 kg):::: 76% do total 
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Tabela 2: 

Comunidade : 
Chefe da família: 
Composição : 

Nr. de Pescadores : 

São Tomé 
Sr. Domingos Sávio 
4 mulheres ; idades 36, 11, 7 e O anos; peso 41, 25, 15 e 4 kg 
5 homens; idades 40, 9, 3, 3 e O kg; peso 46, 19, 1 O, 1 O e 5 kg 
1 

Data Espécie Quantidade Peso total Técnica de 
capturada (kg) captura 

20/ 04 lambari 92 540 caniço 
21 / 04 - - - - 
22 / 04 - - - - 
23 /04 - - - - 
26 / 04 - - - - 
27104 - - - - 
28 /04 - - - - 
29 /04 - - - - 
30 I 04 lambari 9 200 caniço 

L. agassizí 1 190 linha de pesca 
03 /05 - - - - 
04/ 05 - - - - 
05 / 05 - - - - 
06 / 05 - - - - 
07105 - - - - 
10 /05 - - - - 
11 / 05 - - - - 
12 / 05 - - - - 
13 /05 - - - - 
14 /05 - - - - 

Peso total da captura (g): 930 
nr. de pessoas: 9 
nr. de dias monitorados : 19 

Capura (consumo) /pessoa/ dia (g) : 5 
Captura (em g) por pescador por dia: 49 

Utensílio (técnica) de pesca mais usado : caniço 

Nr. de espécies capturadas: 2 
Espécie mais capturada (em unidades): lambari 
Espécie mais capturada (em kg) : lambari 
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r- Tabela 3: 
r 
r: 
r 

Nr. de Pescadores : 

São Tomé 
Sr. (Lúcio) Brazilino Bastos 
2 mulheres; idades 40, t tanos; peso 55 e 35 kg 
4 homens; idades 44, 15, 8, 4 anos; peso 50, 46, 24 e 15 kg 
2 

Comunidade : 
Chefe da família: 
Composição: r· 

r 

r 

Data Espécie Quantidade Peso total Técnica de 
capturada (kg) captura 

20/04 lambari 21 260 caniço 
21 /04 acará 4 160 caniço 

jacundá 2 80 caniço 
lambari 94 260 caniço 

22/04 - - - - 
23/04 - - - - 
26/04 lambari 12 150 caniço 
27 /04 - - - - 
28/04 [acundá 1 120 anzol /vara 
29/04 - - - - 
30/04 - - - - 
03 /05 - - - - 
04/05 - - - - 
05/05 - - - - 
06105 - - - - 
07105 - - - - 
10/ 05 - - - - 
11 / 05 - - - - 
12/ 05 L. brunneus 2 80 malhadeira 
13 / 05 - - - - 
14 /05 - - - - 

r· 

r: 
r 
r 
r: 

r: 
r: 
r 
r 
r: Peso total da captura (g) : 111 O 

nr. de pessoas : 6 
nr. de dias monitorados : 19 

Captura (consumo) I pessoa I dia (g) : 10 (9,7) 
Captura (em g) por pescador por dia: 29 

Utensílio (técnica) de pesca mais usado : caniço 

r· 

r· 
r: 

173 
r: 



Tabela 4: - 
Nr. de Pescadores : 

São Tomé 
Sr. Fernando Bastos 
3 mulheres ; idades 33, 1 O e 2 anos; peso 54, 24 e 1 O kg 
4 homens; idades 35, 12, 8, 5 anos; peso 54, 25, 21 e 15 kg. 
2 

Comunidade : 
Chefe da família : 
Composição : 

Data Espécie Quantidade Peso total Técnica de 
capturada (kg) captura 

20 /04 - - - - 
21 / 04 - - - - 
22 / 04 jacundá 6 150 malhadeira 
23 / 04 
24 / 04 íandíá 1 450 anzol / boiada 

traíra 1 460 anzol I boiada 
lambari 6 230 malhadeira 

26 / 04 sardinha 18 90 canico 
27 / 04 lambari 7 60 caniço 
28 / 04 mandi plroca 8 180 anzol/ vara 

peixe espada (?) 2 140 anzol/ vara 
29 / 04 - - - - 
30 / 04 L. frederici 1 50 linha de pesca 

lambari 3 40 linha de pesca 
pi aba 4 10 canico 
L. frederici 2 200 linha de pesca 
lambari 3 40 canice 

03 / 05 lambari 7 100 linha de oesca 
acará 1 20 canice 
pi aba 2 10 linha de pesca 
piranha 1 120 linha de oesca 
L. brunneus 1 610 linha de pesca 
acará 1 30 linha de pesca 
jacundá 1 30 linha de pesca 
lambari 2 40 linha de oesca 

04 / 05 L. frederici 1 60 linha de pesca 
pi aba 15 40 canice 

05 /05 peixe-espada (?) 1 200 anzol/ vara 
mandi 4 130 anzol /vara 
sardinha 9 120 malhadeira 

06 / 05 - - - - 
07 / 05 lambari 12 130 canice 

acará trovão 3 50 malhadeira 
pi aba 18 60 canice 

10 / 05 lambari 26 90 canice 
jacundá 1 40 canice 
piranha 1 140 linha de pesca 
acará 10 11 O canice 
sardinha 23 100 canice 

11 / 05 sarana 3 80 malhadeira 

- 
- 

- 

- 
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12 /05 sarana 26 600 malhadeira 
mandi 2 100 linha de pesca 
sardinha 2 50 caniço 
pírapucu 1 110 malhadeira 
iacundá 11 560 anzol /vara 
acará 2 70 anzol /vara 
lambari 3 110 caniço 

13 /05 pi aba 12 50 caniço 
14/05 jacundá 4 220 caniço 

lambari 35 290 caniço 

r: 
r: 

r: 
r-. 

Peso total da captura (g) : 6530 
nr. de pessoas : 7 
nr. de dias monitorados: 19 

r: 
r 
r- 
r· Captura (consumo) I pessoa I dia (g): 49 

Captura (em g) por pescador por dia: 171 r: 
r 
r: 
r 
r 
r: 
,-. 
r: 
r· 
r 
r: 
r 
r 
r: 
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Tabela 5: 

Comunidade : 
Chefe da família : 
Composição: 

São Tomé 
Sr. Manuel Cardoso 
3 mulheres; idades 36, 3, e 6 meses; peso 43, 8 e 2 kg 
4 homens; idades 45, 20, 16, 15 anos; peso 57, 51 
3 Nr. de Pescadores : 

Data Espécie Quantidade Peso total Técnica de 
capturada (kg) captura 

20 /04 - - - - 
21 /04 - - - - 
22104 - - - - 
23/04 - - - - 
26/04 - - - - 
27 /04 lambari 13 130 canico 

acará 1 50 anzol /vara 
iacundá 2 410 anzol /vara 

28 /04 acará 1 110 anzol/ vara 
acará 1 60 anzol/ vara 
jacundá 2 200 anzol/ vara 
iacundá cintado 1 330 anzol /vara 

29 /04 
30 /04 
03 /05 iacundá vermelho 3 100 canico 

acará 1 40 anzol /vara 
pi aba 18 60 canico 
lambari 6 30 canico 
sara na 1 360 malhadeira 

04 /05 iacundá cintado 1 360 malhadeira 
05105 - - - - 
06 /05 - - - - 
07105 - - - - 
10 /05 - - - - 
11 / 05 - - - - 
12 / 05 - - - - 
13/ 05 - - - - 
14 / 05 - - - - 

Peso total da captura (g) : 2240 
nr. de pessoas : 7 
nr. de dias monitorados : 19 

Captura (consumo) I pessoa I dia (g) : 17 
Captura (em g) por pescador por dia: 39 
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Tabela 6: 

r 
Comunidade: 
Chefe da família: 
Composição : 

Nr. de Pescadores: 

Santa Rosa 
Sr. Elias Pena 
1 mulher ; idade 50; peso 49 kg 
2 homens; idades 30 e 13; peso 50 e 29 kg 
2 

r: 

-· r 
r 

r 

Data Espécie Quantidade Peso total Técnica de 
capturada (kg) captura 

18 /05 - - - - 
19 /05 - - - - 
20 /05 - - - - 
21 / 05 piaba 15 120 caniço 

jacundá mirim (?) 2 80 anzol /vara 
22/05 jandiá-mirim (?) 3 180 anzol /vara 

sarapó-mirim (?) 1 70 anzol /vara 
24/05 
25 /05 sardinha 86 340 caniço 

jacundá 9 160 caniço 
acará 5 270 anzol /vara 
traira 1 270 anzol /vara 
carangueiio 1 20 caniço 

26/05 
27 /05 
28 /05 pi aba 300 360 (?) 
31 /05 
01 /06 
02/06 
03/06 
04/06 
07106 
08/06 mandubé 1 700 malhadeira 
09 /06 
10/06 
11 / 06 

- 
r: 

r 
r 
r: 
r: 

Peso total da captura (g) : 2570 
nr. de pessoas : 3 
nr. de dias monitorados : 20 

r 
r: 
r: 
r 
r: 
r- 

Captura (consumo) I pessoa I dia (g): 42 
Captura (em g) por pescador por dia : 64 
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Tabela 7: 

Comunidade : 
Chefe da família: 
Composição : 

Santa Rosa 
Sr. Otávio Pena (professor) 
2 mulheres ; idade 30 e 3 anos 
2 homens; idades 31 e 3 meses 
1 Nr. de Pescadores : 

Data Espécie Quantidade Peso total Técnica de 
capturada (kg) captura 

18 / 05 - - - - 
19 / 05 - - - - 
20/05 daquiru (qual?) 9 250 anzol /vara 
21 / 05 piaba 40 111 caniço 
22105 - - - - 
24 /05 - - - - 
25 /05 - - - - 
26 /05 - - - - 
27 /05 - - - - 
28 /05 - - - - 
31 / 05 - - - - 
01 /06 - - - - 
02 /06 - - - - 
03 /06 - - - - 
04 /06 - - - - 
07106 - - - - 
08106 - - - - 
09 /06 - - - - 
10 /06 - - - - 
11 / 06 - - - - 

OBS: 

Por ser professor da escolinha de Santa Rosa, o sr. Otávio Pena não se dedica 
exclusivamente á pesca, tendo uma fonte de renda. Assim sendo, estes números não 
podem ser considerados representativos. 
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r: Tabela 8: 
r 
r: 
r: Comunidade : 

Chefe da família : 
Composição: 
Nr. de Pescadores : 

Santa Rosa 
Sr. Plínio Pena 
2 homens; idades 24 e 18 
2 

r 
r- 

Data Espécie Quantidade Peso total Técnica de 
capturada (kg) captura 

18/05 - - - - 
19/05 - - - - 
20/05 Waisiporo (mandubé) 1 450 anzol / boiada 
21 /05 Waisiporo (mandubé) 1 600 anzol / boiada 
22/05 - - - - 
24/05 - - - - 
25/05 - - - - 
26 /05 - - - - 
27 /05 - - - - 
28 /05 - - - - 
31 /05 pacu 1 470 anzol / boiada 

lambari 8 240 canice 
01 / 06 píaba 100 400 caniço 
02/06 - - - - 
03 /06 lambari 9 340 canice 

L. brunneus 1 450 caniço 
jacundá 1 120 caniço 

04/06 - - - - 
07106 Piranha 1 70 anzol /vara 

traíra 2 70 anzol /vara 
08/06 jacundá vermelho 2 50 anzol/ vara 
09 /06 - - - - 
10/ 06 - - - - 
11 / 06 - - - - 

r: 
r- 

r 

r 
!"'"'· 

r: 
r 
r: 
r: 
(' 

r 
r 
r: 

r: 
Peso total da captura (g) : 3260 
nr. de pessoas : 2 
nr. de dias monitorados : 20 r- 

,,-. 
r 
r: 
r 

Captura (consumo) I pessoa I dia (g): 82 
Captura (em g) por pescador por dia: 82 

Utensílio (técnica) de pesca mais usado : caniço 

r 
r: 
r: 
r: 
r 
r 
r 
r 
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Nr. de Pescadores : 

Santa Rosa 
Sr. Luciano Pena 
5 mulheres; idades 31, 11,9,6,2 anos; peso 48, 30, 22, 16, 11 kg 
1 homem: idade 35 anos; peso 62 kg 
1 

Tabela 9: 

Comunidade : 
Chefe da família : 
Composição : 

Data Espécie Quantidade Peso total Técnica de 
capturada (kg) captura 

18 / 05 iacundá 1 140 anzol/ vara 
19 I 05 sara na 1 40 malhadeira 

bupi (?) 1 40 malhadeira 
bueku (?) 1 170 anzol/ vara 

20 /05 aparo(?) 1 250 anzol I vara 
21 / 05 círácalo (?) 1 20 anzol I vara 
22 /05 pacú 1 420 (!) malhadeira 
24 / 05 - - - - 
25 / 05 - - - - 
26 / 05 - - - - 
27 / 05 - - - - 
28 / 05 - - - - 
31 I 05 sardinha 17 380 malhadeira 
01 / 06 sardinha 9 200 malhadeira 

lambari 1 10 malhadeira 
acará trovão 1 10 malhadeira 

02106 - - - - 
03 /06 - - - - 
04106 - - - - 
07 I 06 - - - - 
08 / 06 - - - - 
09 / 06 - - - - 
10 / 06 - - - - 
11 / 06 - - - - 

r 

'-,.,.1 

Peso total da captura (g) : 1680 
nr. de pessoas : 6 
nr. de dias monitorados: 20 

Captura (consumo)/ pessoa/ dia (g) : 14 
Captura (em g) por pescador por dia: 84 

- 
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Tabela 10: 

r 
Comunidade : 
Chefe da família : 
Composição : 

Nr. de Pescadores : 

São Paulo 
Sr. Américo Bastos 
3 mulheres; idades 54, 28, 10 anos; peso 51, 61, 25 kg 
4 homens: idade 52, 56,31, 21 anos; peso 50, 39, 77, 60 Kg 
3 

r 

Data Espécie Quantidade Peso total Técnica de 
capturada (kg) captura 

14 /06 
15 /06 
16 /06 sibiokirã (piaba) 49 210 puçá 

séapihkarã (lambari) 6 60 pucá 
íta saco(?) 4 30 puçá 
L. brunneus 1 100 caniço 
wai uriawi (?) 1 10 puçá 
sibiokirã (piaba) 2 10 caniço 
séaoíbkarã (lambari) 2 10 caniço 

17 /06 mihãwi (?) 1 160 anzol /vara 
áooro {?) 1 180 anzol /vara 
iandiá 1 320 anzol /vara 
Bihkáseró 1 200 anzol /vara 
mandi 1 100 anzol /vara 
waleori (lacundá) 1 60 anzol /vara 
tekha (?) 2 120 anzol/ vara 
sirakaro (?) 5 100 anzol /vara 
bueki 1 10 anzol /vara 
yohá (?) 10 30 puçá 
traíra 1 230 puçá 

18 /06 bihoó (?) 2 110 cuca 
wãr-í (?) 2 100 pucá 
mihawi 2 120 pucá 
séaplhkarâ (lambari) 7 50 puça 
sibiokirã (piaba) 4 20 pucá 
sibiokirã (piaba) 43 100 caniço 
séapihkarã (lambari) 10 90 caniço 

r 
r: 

r· 
r: 
r: - 
r: 

r 
r: 
r: 

Í' 

Peso total da captura (g) : 2530 
nr. de pessoas : 7 
nr. de dias monitorados : 5 

r: 
r 

Captura (consumo) I pessoa I dia (g) : 72 
Captura (em g) por pescador p~r dia: 169 

r: 181 
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Abstract 
This report explains the activities of the first field work done for ISA - Programa Rio 
Negro ln the month of March, in the project area of the river Tiquié. The purpose of this 
trip was to get to know the area and to give the local population the opportunity to get to 
know use. lnformation was gathered through observation, questioning and soil sampling. 
The research subjects were soil, land use, topography, climate, vegetation, plants used 
for alimentation and plants with a potential use in fish farming systems. 

r> 

r 

r 
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Key words: 
agronomic cycle, local climate calendar, soil, Igapó, Caatinga amazônica, Terra firme, 
shifting cultivation, cassava, fruits, soil degradation, pasture 
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Resumo 
Este relatório explica as atividades do primeiro trabalho do campo, feito para o ISA 
Programa Rio Negro durante o mês de Março, na área do projeto no rio Tiquié. A meta 
desta viagem foi conhecer a área e dar uma oportunidade para o povo da área 
conhecer a gente. Os instrumentos da pesquisa foram observações, perguntas e 
amostragem do solo. Os assuntos da pesquisa foram solo, agricultura e outro tipos de 
uso da terra, topografia, clima, vegetação, plantas para alimentação e plantas com uso 
potencial para a piscicultura. 

r: 
r: 
r· 
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Palavras-chave: 
ciclo agronômico, calendário do clima local, solos, Igapó, Caatinga amazônica, Terra 
firme, cultura de queimada, mandioca, degradação do solo, pasto 
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1 - Introdução r: 

r 
Em 1997 o ISA (Instituto Socioambiental) iniciou o projeto "Sustentabilidade e Proteção 

Ambiental no Alto Rio Negro - Experiência-piloto de manejo agroflorestal e de recursos 
pesqueiros em comunidades indígenas do rio Tiquié", na área do alto rio Negro, no Amazonas. 
Á área deste projeto é o alto rio Tiquié, próximo à fronteira com a Colômbia, e concentra suas 
atividades em 12 comunidades indígenas. Os objetivos do projeto são: 
1. Implantação de projetos-piloto de desenvolvimento sustentável 
2. Promover práticas agroflorestais de capoeiras (florestas secundárias) e a recuperação de 

áreas degradadas 
3. Pesquisa da agricultura tradicional 
4. Melhorar a alimentação da população local, incluindo a criação de peixe. 

Para alcançar estes objetivos, o ISA contratou um antropólogo e dois agrônomos, um 
especialista em criação de peixes, outro em práticas agroflorestais. Os agrônomos foram 
contratados para desenvolver pesquisa, dar treinamentos e orientações técnicas. 

r· 

r: 
r: 

r> 

r> 
2 - Objetivos do primeiro período de campo 

r· Minha participação no projeto iniciou com minha chegada a São Paulo em 12 de 
fevereiro de 1998. Permaneci em São Paulo até o dia 24 do mesmo mês, para conhecer o 
Instituto Socioambiental e colher informações que pudessem ser úteis para o projeto. Depois 
disso, parti para Porto Velho, para resolver alguns problemas relativos ao meu visto, e parti para 
Manaus, onde me encontrei com meu colega Ramon Gerrits (agrônomo), Aloisio Cabalzar e 
Flora (antropólogos). Ficamos alguns dias em Manaus para colher informações (no INPA) e 
compra de equipamentos para o projeto. No dia 1° de março chegamos em São Gabriel da 
Cachoeira, onde situa-se a sede do ISA - Programa Rio Negro. Aqui permanecemos até o dia 
1 O de março, para nos instalar e preparar nosso primeiro período de campo. 

r 
r 
r: 
r: 

r: 

Neste estágio inicial do projeto ainda não conhecíamos as questões concernentes à 
área. Inicialmente, precisamos conhecer as questões corretas, antes de podermos começar a 
procurar por respostas e soluções. O principal objetivo do primeiro período de campo foi 
conhecer a situação local. Também era necessário dar às pessoas das comunidades 
envolvidas uma oportunidade de nos conhecer. Nossa visita às comunidades do alto Tiquié 
tiveram, portanto, um propósito duplo, político e de pesquisa. Precisávamos conhecer as 
pessoas, o modo como se organizam, assim como seus líderes, oficiais ou não. No que diz 
respeito à pesquisa, foi importante encontrar, durante este primeiro período de campo, pelo 
menos parte das respostas às seguintes questões: 
1. O que as pessoas envolvidas querem de nós (o que esperam do projeto)? 
2. O que é possível? 

r· 

r· 

r· As expectativas das pessoas envolvidas em um projeto nem sempre seguem a mesma 
linha das expectativas da organização que financia os projetos. Costumam haver diferenças de 
prioridades. Por exemplo, o financiamento de uma organização pode estar relacionado à 
preservação da natureza e da biodiversidade, enquanto a população local está simplesmente 
interessada em arranjar um meio-de-vida e dar a seus filhos um futuro melhor. 

,,.... 
r- Conhecendo as expectativas tanto da população local envolvida quanto da organização 

financiadora, precisamos avaliar o que.é possível, dadas as restrições. Fatores que limitam as 
possibilidades de um projeto na área de manejo agroflorestal são: 



1. Os meios financeiros do projeto 
2. O período de duração do projeto 
3. O contexto econômico, social e político da população envolvida 
4. A situação do solo 
5. O clima 
6. Pragas e doenças 
7. Geografia e topografia da área 

(Os pontos 1. e 2. não dizem respeito à pesquisa de campo. A pesquisa se concentrou nos 
pontos 3. a 7). 

3 - Pesquisa de campo 

Minha pesquisa nesse período concentrou-se nas seguintes áreas: 
1. Coletar informações sobre o clima local e o ciclo agronômico ligado ao clima. Qual é a 

época certa para derrubar a floresta (primária e secundária)? Quando eles queimam, 
quando eles plantam, quando eles colhem. Qual a influência do clima nessas atividades? 

2. Colher informações sobre as práticas agrícolas locais e seus problemas mais importantes. 
O ciclo agronômico mencionado acima é um aspecto da agricultura local. Outros aspectos 
são a escolha do local para as roças (solo, topografia e distância da aldeia), as espécies 
plantadas, que material é usado para plantar e como ele é selecionado. O período de 
pousio. A divisão de trabalho. Métodos de colheita e produção. As ferramentas usadas. 

3. Avaliação da situação frutífera. Isso porque um dos objetivos do projeto é a melhoria na 
alimentação. Para incrementar a situação de vitaminas da população local, é necessário 
conhecer que frutas existem na área e em que quantidade. Essas frutas são plantadas 
próximo da aldeia, nas roças, nas capoeiras ou pertencem à vegetação natural? Há alguma 
época em que existe escassez de frutas? 

4. Avaliação da situação do solo. Qual a estrutura e fertilidade dos tipos de solo existentes? 
Qual o tipo de solo selecionado para qual tipo de cultivo? Quais são as possibilidades de 
melhoramento. 

5. Avaliação das condições dos pastos. Estes pastos estão degradados? Quais são as 
possibilidades de reflorestamento e recuperação? 

6. Avaliação do estágio de degradação das áreas de agricultura. Quanto tempo leva para que 
uma área forme novamente vegetação de floresta primária após ter sido usada muitas 
vezes para agricultura? A agricultura indígena ainda está em equilíbrio com o sistema 
ecológico ou o equilíbrio foi perdido? 

7. Avaliação das espécies de planta de igapó. Quais plantas podem ser usadas para 
alimentação dos peixes (dos viveiros de piscicultura)? Como estas plantas podem ser 
incorporadas aos sistemas de criação extensiva de peixes ? 

Claro que a pesquisa está apenas começando, e muitos aspectos mencionados acima 
continuarão a ser desenvolvidos ao longo da duração do projeto. O objetivo da pesquisa nesse 
período de campo foi implantar os fundamentos para nosso trabalho futuro, e preparar o 
caminho para uma pesquisa mais sofisticada. 

4 - Métodos de campo 

Em minha opinião, nesta fase de meu trabalho não seria recomendável iniciar com 
entrevistas formais. Trabalhar com entrevistas reais ou formais (quero dizer, entrevistas usando 
uma lista fixa de perguntas) estreita a visão do pesquisador. Se resulta em um conhecimento 
profundo de um certo tema e oferece "hard data", mas se dificulta o desenvolvimento de uma 
visão mais ampla. Além disso, é mais fácil entrevistar uma pessoa quando você não é mais 

- 
- 

- - 
- 
- 

- 
- - - - 
- - - 

- - - 



r: 

r totalmente estranha a ele/ela, quando ele/ela está mais tranqüilo/a em relação a você. Levantei 
informações através de questões abertas e modos menos formais de entrevistar. As questões 
se combinaram com observações. r 

r: 

r: 

Para avaliação do solo, e fazer um diagnóstico do estado dos pastos e áreas 
degradadas, foi feita uma amostragem de solo. Para conhecer a textura do solo, foram feitos 
buracos de até 1,20m de profundidade com um Dutch Auger (um tipo trado). As amostras de 
solo foram colocadas em sacos brancos, seguindo a ordem de sua profundidade. Aqui, foram 
descritas características como cor (com as cartas de solo Munsell), textura e profundidade das 
camadas do solo. O local da área foi marcado com GPS e foi feita uma descrição da área. Em 
alguns casos, a amostra de fertilidade das primeiras camadas de solo foi retirada com um trado 
especial que alcança até 25cm. Essas amostragens foram colhidas em diferentes pontos da 
área. Foram identificadas para serem posteriormente, enviadas ao laboratório do Instituto 
Agronômico - Fundag - em Campinas I SP. 

r 

r: 

r: 

r: 

5 - O período de campo, dia após dia 

Terça-feira, 10 de Março 
Partimos de São Gabriel da Cachoeira de manhã. Nossa equipe consiste de Aloisio Cabalzar 
(antropólogo), Ramon Gerrits (agrônomo - especíalizado na piscicultura) e Pieter van der Veld 
(agrônomo - especializado em manejo agroflorestal). Nosso piloto era Guilherme Tenório 
(Tuyuka) de São Pedro. Durante o noite ficamos em Matapi (Rio Uaupés). 

Quarta-feira. 11 de Marco 
Continuamos com nossa viagem até Pirarara Poço (Rio Tiquié) 

Quinta-feira, 12 de Março 
Viajamos de Pirarara Poço até São Pedro (Rio Tiquié, Tuyuka}, nosso destino. 

Sexta-feira, 13 de Marco 
Este foi o primeiro dia de uma reunião de diferentes associações do região, como a CRETIART, 
ACITRUT, UNIRT e outras. Fomos apresentados e explicamos nossas experiências e nossos 
planos . 

. r 

(' Sábado, 14 de Marco 
No segundo dia da Assembléia tive uma oportunidade de falar sobre o manejo agroflorestal e 
outros aspetos de agricultura. Depois disto fizeram muitas perguntas. r, 

r Domingo. 15 de Março 
Neste dia participamos numa festa tradicional. 

r: 
Segunda-feira, 16 de Março 
Com Aloisio e Higino Tenório visitei um lugar perto de uma cachoeira no igarapé Umari Norte. 
Este lugar será a futura locação de São Pedro. 

Terça-feira, 17 de Marco 
Visitei uma roça de Adão Barbosa. 

r 
Quarta-feira. 18 de Marco 
Visitei a comunidade Hüp Umari Norte na companhia de Adão Barbosa. 

r: 
r: 
r 

r· 



- 
Quinta-feira 19 de Março 
Partimos de São Pedro para viajar até São Domingos Sávio (Tukano) 

Sexta-feira, 20 de Marco 
Ficamos em São Domingos Sávio, onde participamos de um dabucuri, uma festa para celebrar 
a ·safra do Japurá. 

Sábado, 21 de Março 
Fiz uma amostragem do pasto de São Domingos. Depois partimos para Pari Cachoeira para 
encontrar Flora. 

Domingo, 22 de Março 
Aloisio e Flora subiriam para trabalhar encima do Caruru. Visitei com Ramon a comunidade de 
Assunção. 

Segunda-feira, 23 de Março 
Visitamos o igapó perto de São Domingos Sávio, para uma pesquisa das plantas com potencial 
para serem integradas em sistemas agroflorestal de piscicultura. Fizemos uma coleção de 
algumas plantas para serem replantadas no entorno de barragem de São Domingo Sávio num 
experimento de campo -· 
Terça-feira. 24 de Março 
Visitei as comunidades da São Paulo (Tukano) e São Tomé (Tukano). 

Quarta-feira. 25 de Marco 
Visitei a comunidade de São Rosa (Tukano) e Jabuti Cachoeira (Tukano/Hüpda). 

Quinta-feira. 26 de Março 
Visitamos a comunidade de Caruru (Tukano), onde participamos de um Wayuri. 

Sexta-feira. 27 de Março 
Visitamos a comunidade Coração de Maria (Tukano) - 
Sábado, 28 de Março 
Participamos de um Wayuri em São Rosa. 

Domingo. 29 de Marco 
Descansamos este dia. - 
Segunda-feira, 30 de Marco 
Visitamos a comunidade Boca do Sal. Este noite foi a noite da piracema de arucu. Assisti 
Ramon num experimento com o peixe de piracema. 

Terça-feira. 31 de Marco 
Viajamos á comunidade Cachoeira Comprida I Santa Terezinha (Tuyuka), onde reunimos com 
Aloísío e Flora. Cancelamos nosso visita á comunidade Fronteira porque Ramon fiou com 
problemas de saúde .. 

- 
Quarta-feira, 1 de Abril 
Partimos de Fronteira para voltar ao São Gabriel de Cachoeira. Ficamos esta noite em Pari 
Cachoeira. - 



r 
r 
r 
r: 

r: 
Quinta-feira, 2 de Abril 
Partimos de Pari Cachoeira e viajamos até Vila Nova (Rio Tiquié) 

(' 

r: Sexta-feira, 3 de Abril 
Viajamos de Vila Nova até Monte Cristo (Rio Uaupés). r: 
Sábado, 4 de Abril 
Chegamos em São Gabriel de manhã. 

r> 6 - Clima e ciclo agronômico 

r: 
Chegamos em um período de seca chamado, pela população local, de "verão de 

pupunha". Durante este verão, eles queimam as árvores que não puderam queimar em 
Dezembro ("verão de ingá"). Os meses seguintes, abril, maio e junho são dominados por 
chuvas pesadas. Nos meses de maio e junho, costumam derrubar as capoeiras. Há um 
pequeno verão no final de junho, o "verão de São João". Nos meses de junho e julho, queimam 
as capoeiras, e também são plantados mandioca e milho nas roças. Agosto é o mês em que se 
começa a derrubar a floresta primária. A maior parte deste trabalho é feito em setembro e 
outubro. O período de agosto - novembro é chuvoso, embora ocorra um pequeno período de 
seca(± cinco dias) em outubro. Dezembro é a época do "verão de ingá". Durante este verão 
são queimadas as árvores que foram derrubadas em agosto, e também é período de plantio. 
Após o "verão de ingá", chove até o período de "verão de pupunha".(Fontes de informação: 
Ovídio Barreto, Tukano, comunidade São Domingos Sávio, rio Tiquié). 

r: 

(' 

r: 
r: A descrição acima está longe de ser completa e algumas vezes se contradiz com 

informações levantadas a partir de outras fontes (literatura, pessoas). Parecem ocorrer vários 
pequenos períodos de seca, que não foram mencionados. Outros eventos agrícolas, como a 
piracema (subida de algumas espécies de peixe em desova} e a revoada de formigas não estão 
incorporados ainda. Embora eu tenha colhido mais informações a respeito do calendário 
agrícola, prefiro não usar este material até que tenha verificado e ratificado essas informações 
nos próximos meses. 

(' 

r: 

r 

r: Uma reclamação ouvida é de que as "estações" não são mais muito regulares ou 
previsíveis. No passado, todos sabiam quando iniciavam os períodos de seca e quanto tempo 
duravam. Agora eles estão irregulares, e pode chover mesmo durante estes períodos secos. 
Para uma queimada ótima de árvores de floresta primária são necessários 2 a 3 semanas de 
sol sem chuva. Portanto, a chuva durante os períodos de seca é um problema sério, porque 
evita uma limpeza satisfatória das futuras roças. 

r: 

7 - Solos, tipos de vegetação, usos agrícolas 

Foram encontrados três diferentes tipos de solo, com quatro diferentes tipos de 
vegetação. Se encontra as seguintes combinações: 
1. floresta de igapó em solos argilosos compactos 
2. alta caatinga amazônica em solo arenoso (Spodosol) 
3. floresta de terra firme e solos argilosos (Ultisol} 
4. floresta de terra firme em solos franco arenoso (Oxisol ou Latosol) r: 

r 



7.1 - Florestas de igapó em solos argilosos compactos 

Os índios não usam o igapó para fins agrícolas. Os solos abaixo do igapó são 
caracteristicamente compactos, cor cinza (SY na carta de Munse/1) com gley (manchas de 
outras cores causadas por ferro). A cor acinzentada indica falta de oxigênio no solo. Gley indica 
condições alternantes de oxidação e redução, causadas pela inundação sazonal. A 
compactação extrema da argila causa uma drenagem interna muito pobre. Estes solos não são 
adequados para a agricultura. Não apenas porque são periodicamente inundáveis durante 
alguns meses do ano. Este problema poderia ser superado usando-se espécies que precisam 
de apenas alguns meses para seu desenvolvimento, como batata doce (/pomoea batatas). O 
que inibe a agricultura nestes solos é sua textura muito compacta. A floresta de igapó cresce na 
superfície do solo, sem realmente penetrar nele. A camada de raízes na superfície do solo é de 
aproximadamente 10cm de grossura, sendo que não se encontrou raízes no solo. Tudo que a 
floresta precisa vem da superfície (folhas) ou do rio, não do solo. 

7.2 - Alta caatinga amazônica em solos arenosos (Spodosol) 

As florestas de caatinga encontradas na área são difíceis de distinguir das florestas de 
terra firme se você não está familiarizado com a vegetação. As florestas de caatinga do alto rio 
Tiquié consistem de árvores de tamanho respeitável, não se tratando de uma vegetação de 
arbustos e pequenas árvores normalmente associada à caatinga. Uma característica da floresta 
de caatinga é a grossa camada de raízes acima do solo. O solo propriamente dito não contém 
muitos nutrientes para as árvores, e a camada grossa de raízes serve para reciclar os 
nutrientes das folhas que caem. No entanto, eu encontrei uma vegetação com uma camada de 
raízes de mais ou menos Sem em solo argiloso que, de acordo com o pessoal da região, 
correspondia à área de floresta de terra firme, e não de caatinga. O solo da caatinga amazônica 
da região consiste de solo de areia franca, classificado Spodosol na sistema Soil Taxonomy (o 
sistema de classificação de solos mais em uso no mundo). Normalmente, a população local 
evita usar esse tipo de sola para agricultura. Ainda assim, algumas vezes ele é usado para a 
mandioca ou abacaxi, mas os resultados costumam ser desapontadores. 

7.3 • Florestas de terra firme em solos argilosos (Ultisol) 

A textura do solo Ultisol o solo argiloso de terra firme da região normalmente 
apresentam o seguinte padrão. Primeiro, há uma camada de franco arenoso/franco arqllo 
arenoso, normalmente com uma quantidade razoável de húmus. Abaixo desta camada, 
encontra-se um sub-solo de argila arenosa. São raros os sintomas de problemas de drenagem 
como gley ou concreções de ferro. Embora o subsolo tenha uma textura bastante compacta, em 
geral a drenagem da área parece razoável. Isto se deve à topografia da área, a região é 
montanhosa promovendo um bom escorrimento de água das chuvas fortes. A qualidade do solo 
(para a agricultura local) depende sobretudo da grossura da primeira camada, porque a textura 
do subsolo abaixo é de qualidade baixa. Sua compactação impede o desenvolvimento de raízes 
finas necessárias para a absorção de nutrientes. A maioria das camadas de solo encontradas 
variaram entre 20 e 25cm de grossura, oferecendo assim um meio de crescimento grosso o 
suficiente para a agricultura. 

A população local prefere esse tipo de solo para plantar banana (Musa spp.)e às vezes 
cana de açúcar (Saccharum officinarum). Dizem que estas plantas preferem a argila. A verdade 
é que a banana pode se adaptar melhor à argila que a mandioca, mas para uma boa produção 
precisam de solos bem drenados, tipo franco argila-arenoso em solo g sub-solo. A produção da 
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mandioca (Manihot esculenta) neste solo é baixo parecido com a produção do solo tipo Oxisol. 
Quando a primeira camada é fina (menos de 20 cm) a mandioca fica com problemas. Na 
comunidade Coração de Maria, foram encontradas roças de mandioca onde a camada de solo 
era de apenas 10cm. Os tubérculos dessa roça apresentavam problemas de apodrecimento, 
causados pela drenagem ruim. 

r 7.4 - Floresta de terra firme em solo franco arenoso (Oxisol) 
r: 
r: Outro tipo de solo encontrado na região é o tipo franco arenoso, classificado Oxisol 

(também chamado Latosol, no sistema de classificação antigo). Este solo tem uma camada de 
solo franco arenoso/areia franca de aproximadamente 20cm. A cor é escura por causo de 
húmus. O subsolo é franco arenoso e contem mais argila que a primeira camada (lixiviação da 
argila da primeira camada no sub-solo). O Oxisol é o solo preferido para a produção da 
mandioca. A textura do Oxisol facilita a construção de formigueiros pelas saúvas (Ata spp., a 
formiga cortadora de folhas). 

r: 

r: 

r: 

Existe um sub-tipo deste solo. A areia deste sub-tipo é mais grossa. A cor do sub-solo é 
alaranjada. A drenagem intema desse solo é excessiva, podendo causar problemas de murcha 
das folhas durante os períodos de seca. 

7.5 - Algo mais sobre vegetação e solo 

r: 

Pelo menos dois outros tipos de solo parecem existir na região. Um solo arenoso escuro, 
bom para mandioca, foi mencionado. Chama-se, em Tuyuka, omádiá mehkuká (oh-mâh-dia 
mêh-ku-kah). Este solo perde seu húmus após usado pela quarta vez (fonte: Veridiano 
Maranhão Lemos, comunidade Coração de Maria, Tuyuka). Outro solo mencionado é chamado 
de 'terra piçarra" (ou ôh-mo-dia-noe-hoen-kah, em tukano). Como o nome explica, o solo 
apresenta pequenas pedras na primeira camada, enquanto o subsolo é ainda mais pedregoso. 
Pode ser usado para agricultura. A tapioca feita de mandioca plantada neste tipo de solo é 
escura (fonte: Higino Tenório, comunidade São Pedro, Tuyuka). 

r· 
r: 
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A população local distingue pelo menos três diferentes sub-tipos de vegetação de terra 
firme. Ainda precisa ser investigado se existem outros tipos, e se existe sub-tipos de igapó e 
caatinga amazônica na região. Abaixo das cachoeiras de Pari-Cachoeira (e portanto fora da 
área deste projeto recente) existe um tipo de igapó diferente da floresta de igapó acima da 
cachoeira. Ele existe no Médio e Baixo Tiquié. Este igapó tem três espécies (de plantas) 
dominantes. A palmeira jauari (Astrocaryum jauan), um tipo de ingá localmente chamado de 
"ingá de aracu" e mais conhecido como "ingá de fogo" (!nga velutina) e um tipo de grama meio 
aquática. 

8 - Agricultura 

r> 8.1 - Agricultura através dos anos 
r- 

r: 

Uma família possui entre 3 e 4 roças. O tamanho da roça está entre um e um e meio 
hectare. A roça é selecionada a partir do exame da terra, para verificar se argiloso demais para 
a mandioca. O ciclo agrícola inicta-se com a derrubada da floresta primária. Isto leva 
aproximadamente 60 dias/homem para uma roça de tamanho médio. As árvores precisam ser 
deixadas por pelo menos dois meses antes que possam ser queimadas, sendo necessário um 
período de 2 a 3 semanas (no mínimo uma semana) de seca para fazê-lo. Os primeiros 
tubérculos de mandioca serão colhidos dessa roça após um ano e três meses até dois anos 

r: 
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(solo argiloso demora mais). A roça é usada por aproximadamente cinco anos, e depois é 
deixada descansar (pousio) por dois ou três anos. Depois a capoeira é derrubada para dar lugar 
a uma segunda roça. Leva aproximadamente 14 dias/homem para derrubar esse tipo de 
capoeira, que deve ser deixada a secar por pelo menos 20 dias antes de ser queimada. Para 
isto é necessário um período de seca de 4 a 6 dias. A primeira colheita ocorre após ± seis 
nieses. A roça é usada por menos de um ano até dois anos (a média é um ano) seguidos por 
outro período de descanso da terra de dois a quatro anos. A capoeira oriunda deste período de 
descanso é removida para preparar uma terceira roça. Leva 7 a 14 dias/homem para derrubar 
esta capoeira. Após aproximadamente 4 meses a primeira mandioca é colhida. A roça é usada 
por menos de um até dois anos. Raramente forma-se uma quarta roça. Normalmente a terra é 
abandonada por um período de 30 anos ou mais. O período de produção duma roça depende 
do trabalho da mulher (se ela replanta mandioca e roça regularmente o terreno) e da tamanho 
da roça. Na cultura do Alto Tiquié é o homem que faz a roça e a mulher que trabalha nela. 

8.2 - A mandioca amarga 

Mais de 90% da roça é usada no plantio da mandioca amarga. Propaga-se a mandioca 
com estacas de 30cm de comprimento e 1 cm de diâmetro. Estas estacas são enterradas no 
solo, com um ângulo, ate um terço ou o metade do comprimento. Se usa um estaca por cova, 
as distâncias entre as estacas estao variando entre 20 a 60cm. A distância média é de 25- 
30cm. Leva-se aproximadamente três meses para o plantio de uma roça de tamanho médio. 
Normalmente, o plantio de roças novas dá-se através de trabalho comunitário (wayurí). A 
mandioca desenvolve-se lentamente em roças plantadas em florestas primárias, havendo um 
desenvolvimento muito mais rápido quando plantada em roças de floresta secundária. Talvez a 
queima das árvores da floresta primária não seja intensa o suficiente, fazendo com que a 
liberação dos nutrientes necessários seja lenta. A mulher sempre planta várias variedades de 
mandioca amarga (tipos branco e vermelho). 

8.3 - Outros cultivas 

A mandioca doce (macaxeira) só é plantada em pequena escala, seu desenvolvimento 
não sendo muito satisfatório. Provavelmente por ser mais sensível ao ataque de insetos. Há 
alguma produção de milho. O cultivo da mandioca amarga é consorciado com várias espécies 
de alimentos em escala limitada. As espécies mais comuns são o abacaxi (Ananas comosus) e 
o caju (Anacardium occidentale}. A banana geralmente é plantada quando a roça é aberta pela 
primeira vez (roças de floresta primária), e é plantada nos "lugares quentes"("hot spots"). Ou 
seja, locais da roça onde a madeira foi acumulada e queimada. Quando a roça é aberta pela 
primeira vez, muitas diferentes frutas perenes são plantadas. O tempo delas é de 
aproximadamente 8 anos (5 anos de plantios da roça e 3 anos de capoeira) antes que o fogo 
usado para a abertura de uma roça secundária as destrua. O tempo médio para que a maior 
parte das frutíferas comecem a produzir situa-se entre quatro e seis anos (embora a primeira 
produção seja geralmente baixa). Algumas frutíferas começam a produzir com apenas dois 
anos, como a cucura (Pourouma cecropíifolia) ou mesmo com um ano ou menos, como a 
banana e o abacaxi. Desse modo, há tempo para a produção. Algumas frutíferas, como a 
pupunha (Bactris gasipaes) e o abiu (Pouteria caimito) têm a habilidade de sobreviver ao fogo. 
Estão portanto mais adaptadas à agricultura de corte e queima (coivara). O tempo mais limitado 
das roças plantadas pela segunda vez (4 anos) limita os possibilidades dum consórcio com 
plantas perenes. Parece não haver muita plantação das plantas perenes nas terceiras roças. 
Estas roças estão lixíviadas dos nutrientes e o desenvolvimento das frutíferas fica difícil. As 
ultimas roças também tem muito mas saúvas que as primeiras roças. Este é um fator talvez 
mais importante que o esgotamento do solo. 
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8.4-Frutas 

A população local adquire suas frutas de três modos: 
1. Cultivando frutas nas roças, consorciando com a mandioca 
2: Coleta de frutas silvestres (extrativismo) 
3. Colheita de frutíferas de jardins no entorno das casas (pomares/quintais). 
A maior parte das frutas consumidas pela população local é oriunda do último setor, mas a 
importância dos outros setores não deve ser subestimada. 

Um bom exemplo de uma importante fruta colhida na floresta é o japurá (Erisma japura). 
A floresta ao redor das comunidades produz frutas em grandes quantidades, que podem 
inclusive ser estocadas para uma período de um a dois anos. A colheita desta fruta é tão 
importante que a população local realiza uma celebração especial para isso. Outras espécies 
silvestres são o patauá (Jessenia bataua) e maracujá do mato (Passíflora nítida). 

r: 

A situação dos pomares caseiros varia de comunidade para comunidade, mas em geral 
a situação na área do projeto é razoavelmente boa. As comunidades com menos frutíferas 
plantadas pela aldeia são Caruru (devido ao problema com formigas cortadeiras de folhas) e 
Umari Norte. Não tive oportunidade de fazer uma avaliação da situação de frutas em Assunção, 
e Fronteira não foi visitada. Os pomares caseiros das outras comunidades apresentam uma 
grande variedade de espécies, das quais o ingá (lnga edu/is) é de longe a dominante. 

,· 

í' 
Um quintal é uma mistura de plantas perenes e de plantas anuaís, de plantas lenhosas 

e de plantas herbáceas. Num quintal bom existe plantas com função medicinal, artesanal e 
muitas outras metas. A função dum quintal é mais ampla que somente o produção das frutas. A 
parte de horticultura destes pomares caseiros é bastante limitada, apenas a pimenta sendo 
plantada em larga escala. O mesmo vale para espécies plantadas para usos medicinais e 
outros usos. Ocasionalmente, encontra-se arbustos de urucu (Bixa ore/lana) usados para 
pintura, ou plantas que servem como isca para peixe. Por isso é mais correto falar em pomares 
caseiros que quintais. 

,,..., 
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Nas proximidades da aldeia existem várias espécies de frutíferas, que não são 
cultivadas ou semi-cultivadas como as frutas dos pomares caseiros, mas também não 
pertencem exatamente às frutas silvestres. São plantas originadas das mudanças promovidas 
pelo homem no seu entorno. Um exemplo é o muruci (Byrsoníma crassifolia) e a palmeira inajá 
(Maximiliana maripa) que floresce nos pastos próximos às aldeias. 

8.5 ~ Pastos, florestas secundárias e degradação do solo 

r: 
Embora metade das comunidades visitadas tenham pastos de tamanho considerável, 

apenas em São Domingos Sávio foram encontradas duas vacas. Algumas comunidades têm 
cabras e/ou ovelhas em pequena escala. (Cabras não precisam de pasto para uma criação bem 
sucedida, o que se comprova em comunidades como Coração de Maria e Assunção). Os 
pastos não são usados de maneira intensiva, ou não são usados em absoluto. São queimados 
anualmente. Os capins implantados são Brachiaria (Brachiaria sp.), Kikuyu (Pennistum 
clandestinum) e "Capim elefante" (um tipo de capim napiê). 

r: 

r: 
O estado dos pastos na região é muito diferente de aldeia para aldeia, e mesmo em uma 

mesma área de pasto diferenças significativas em termos de degradação são encontradas. Isso 
depende do solo, da topografia e da intensidade de uso. Em São Pedro, por exemplo, o pasto 

r: 



formou-se em vanas pequenas montanhas. Algumas delas são formado de solo Ultisol 
(estrutura de solo com uma camada de franco argilo-arenoso no topo de um sub-solo argila 
arenosa). A degradação do solo nessa parte do pasto é mínima. O restante do pasto no entanto 
está em solo Oxisol, que tem uma textura muito mais arenosa. A erosão aqui é séria. 

O pasto de São Domingos Sávio é razoavelmente bom. Só tem um casal de gado para 
mais o menos 8 hectare, então a pressão sobre a terra é mínima. Este pasto é em solo Oxisol, 
mas a topografia é muito mais plana que o pasto de São Pedro. 

O caso de maior degradação refere-se à tentativa da comunidade de Assunção de 
formar pastos em solo de caatinga amazônica, o Spodosol. A área selecionada foi, certa vez, 
usada para o cultivo de abacaxi, o que não havia sido muito bem sucedido. Depois disso, 
deixaram descansar. A capoeira foi então queimada e diferentes tipos de capins implantados. 
Nenhum desses capins brotou, e o que resultou foi uma área de quase pura areia. Um pedaço 
do pasto da São Pedro é também em solo Spodosol, com um resultado igual. 

Comparando os diferentes pastos, as seguintes observações podem ser feitas: 
1. Spodosof (solos de caatinga amazônica) são absolutamente inadequados para a formação 

de pastos. 
2. Oxisol (solo arenoso da terra firme) só agüenta o pasto quando o terreno é plano e quando 

tem pouco gado por hectare. Em outros casos o pasto é suscetível a erosão (especialmente 
se formado em terreno montanhoso). Este pastos também tomam-se infestados de formigas 
cortadeiras (saúvas). 

3. Ultisol(solo argilosos de terra firme) são melhor adaptados aos pastos. 

Embora não tenhamos informações sobre o estado dos pastos em anos anteriores, a maior 
parte das pessoas entrevistadas afirmou que a condição dos pastos piorou ao longo dos anos. 
Tomaram-se mais arenosos, mais infestados de saúvas e de ervas daninhas. 

Observações similares a estas referentes aos pastos podem ser feitas ao se avaliar 
capoeiras velhas - vegetação secundária formada depois de ter sido usado pelo menos três 
vezes. Capoeiras nos solos tipo Ultisol (argiloso, terra firme) que repousaram por cerca de trinta 
anos mostraram sinais de recuperação. Uma capoeira com topografia similar, mas em solo 
Oxisol (arenoso, terra firme) mostrou ainda pouca cobertura vegetal. Estes locais mencionados 
tratam-se de topos de montanhas, o que, é claro, não melhora a recuperação. Mesmo nos 
casos de capoeiras em solos argilosos, a vegetação encontrava-se apenas começando a 
recuperar-se. Muitos anos ainda serão precisos para que a capoeira possa começar a parecer 
se com uma floresta. Quantos anos levam para que a capoeira possa estar totalmente 
recuperada é uma pergunta que ainda não pode ser respondida. Dependerá do tipo de solo, da 
topografia e da intensidade de uso da terra. Para responder a essa questão, deveríamos 
comparar muitas outras capoeiras antigas, tentando recuperar suas histórias, coisa que não 
pode ser feita num curto período de tempo. No entanto, pode ser observado que o solo Oxisol 
necessita de um período de recuperação maior. No caso do solo Ultisol de capoeira no topo da 
montanha, acredito que pelo menos cinqüenta anos sejam necessários, provavelmente 
algumas dezenas mais. Se o solo de caatinga amazônica fosse alvo da mesma intensidade de 
uso do solo observado nos tipos de solo de terra firme, essa terra levaria séculos recuperando 
se. 
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9 ~ Plantas de igapó e seu uso potencial para sistemas de criação de peixes 

No igapó existem muitas plantas cujas frutas são comidas pelos peixes. Algumas delas 
são usadas pela população local como isca para peixes. Uma das idéias para resolver o 
problema de alimentação dos peixes é o plantio de espécies do igapó no entorno das barragens 
de peixes (viveiros de piscicultura). Para poder selecionar as espécies mais adequadas para 
serem incorporadas num sistema tipo piscicultura agroflorestal, precisamos saber mais sobre as 
características destas plantas. Os pontos para seleção são: 
1. Qual seu valor nutritivo para os peixes? (para o que é preciso análise de laboratório das 

sementes). 
2. Quantos anos leva para que comecem a produzir? 
3. Em que período do ano produzem? 
4. A produção de ano para ano é mais ou menos constante, ou é irregular? 
5. Qual é o nível de produção? 
6. Elas podem ser facilmente propagadas e/ou transplantadas de seu habitat natural? 

Em um experimento de campo de pequena escala realizado, cinco espécies diferentes 
foram tiradas de seu habitat natural e transportadas para a comunidade São Domingos Sávio. 
Aqui foram replantadas no entorno da barragem de peixe. A distancia planta a planta foi de 3m 
para o caso de arbustos e pequenas árvores, e de 6m no caso de árvores maiores. As covas 
para o plantio foram fertilizadas com uma mistura de esterco de boi e ninhos de cupim. Uma 
semana depois o plantio, os resultados eram os seguintes, apresentados na tabela abaixo: 

Tabela 1 : Plantas do Igapó, utilizadas num pequeno experimento do campo r· 
r: 

r: 
r: 

nome, nome, nome, Qtdade plantas em plantas plantas 
1 Tukano Português científico plantada boa forma razoáveis mortas 

Diâ-beta Jauari Astrocaryum 2 2 
lauarí 

Diâ-ba'ti Japura Erisma 11 2 9 
[apura 

Diâ-we'e Jenipapo Genipa 10 2 4 4 
americana 

Pâh-kâh-rôh ? ? 11 10 1 
Daí-su-ki-ri ? ? 8 2 4 2 

í 

Observações e comentários: 
• A planta evidentemente mais resistente para o replantio é a planta chamada "Pâhkârôh". As 

saúvas haviam atacado uma das plantas. 
• Japurá não é adaptado para ser replantado. No entanto, pode se propagar facilmente 

através de sementes (plantadas diretamente no solo). O fato de ser uma árvore que cresce 
muito devagar, alcançando uma altura de 20m, limita sua possibilidade de plantio em 
sistemas agroflorestais de criação de peixes. 

• A palmeira jauari cresce em abundância na região abaixo da comunidade de Pari 
Cachoeira, mas quase não são encontradas na área do projeto (acima desta comunidade). 
Por esse motivo, encontramos apenas duas palmeiras boas para serem transplantadas. 
Esses dois exemplares eram, de fato, grandes demais, e a raiz quebrou após o transplante. 
Certamente, teremos chance de trabalhar novamente com essa palmeira em um outro 
experimento. 

r· 

r· 



15 ~ Observações finais 

Como eu já esperava antes de iniciar esta viagem a campo, ela criou, mais do que 
resolveu, questões. Como não trabalhei com listas de perguntas prontas, obtive poucos dados 
realmente cientificamente validos ("hard data"), com exceção dos dados obtidos através de 
amostragens de solo. Nesse caso, é preciso que as amostragens sejam repetidas para se obter 
dados com valor científico. Ainda assim, considerei muito proveitosa esta primeira viagem a 
campo, por ter me dado uma boa idéia a respeito das questões colocadas no início dessa 
avaliação. O que a população local espera de nós e o que é possível. Essa primeira experiência 
de campo deu indicações sobre como continuar o trabalho. 
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Abstract 

r 
r": 

This report explains the activities of the second fleld work dane for ISA - Programa Rio 
Negro in the month of June, in the project area of the river Tiquié. One purpose of this 
trip was a reunion with CRETIART, the local lndian organisation, to discus the proposal 
of the creation of a Station for Research and Reproduction of fish. The reunion voted in 
favour of this Station. The place chosen for the construction was Caruru, in the centre of 
the project area. Another purpose was the visit of the community of Fronteira. The 
technical team of the project had not visited this community yet. A third purpose was the 
continuation of the research started in March. lnformation was gathered through 
observation, questioning and sampling of soil and fruits. The subjects of research were 
soil, plants used for alimentation, construction and ãrtesanato"(artistic products, often 
with domestically use) and plants with a potential use in fish farming systems. 

r: 

r: 

Keywords: 
Station for Research and Reproduction (of fish) , fish culture, Caruru , soil research , 
etno-botanical research , arumã (lschnosiphon spp.), agronomic research , fish food , 
fruits of the Igapó , Citrus culture. 

r>. 

Resumo 

r: 

Este relatório explica as atividades do segundo trabalho do campo, feito para o ISA - 
Programa Rio Negro durante o mês de Junho. na área do projeto no rio Tiquíé. Uma 
meta desta viagem foi preparar e assistir uma assembléia da CRETIART, para falar 
sobre a proposta de construir uma Estação de Pesquisa e Reprodução na área do 
Projeto. A assembléia votou em favor da proposta. O lugar escolhida para a construção 
era Caruru, no centro da área do Projeto. Uma segunda meta foi uma visita a Fronteira. 
Esta comunidade ainda não tinha sido visitada pela equipe técnica do ISA. Outra meta 
foi a continuação da pesquisa na área. Os instrumentos de pesquisa foram observações, 
entrevistas e amostragem de solo e frutas do Igapó. Os assuntos da pesquisa foram 
solo, plantas para alimentação, construção e artesanato e plantas com uso potencial 
para a piscicultura. 
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Palavras-chave: 
Estação de Pesquisa e Reprodução (da peixe), piscicultura, Caruru, pesquisa do solo, 
pesquisa da agricultura tradicional, pesquisa etno- botânico, arumã (lschnosiphon spp.), 
alimentação do peixe, frutas do Igapó, Citricultura. 
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r: Introdução 
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De 4 até 29 de Junho 1998 visitei pela segunda vez o área do Alto Tiquié, em companhia do 
Eng. Agr. Ramon Gerrits, especializado em piscicultura. Esta viagem teve os seguintes 
objetivos: 
1. Preparar e assistir uma assembléia da CRETIART, para falar sobre a proposta de construir 

uma Estação de Pesquisa e Reprodução (piscicultura) na área do Projeto. 
2. Visitar a comunidade de Fronteira, a única comunidade que não havia sida visitada durante 

a primeira viagem de campo. 
3. Continuação da pesquisa da agricultura tradicional, situação do solo, alimentação dos 

peixes da piscicultura e outros aspetos das plantas da região que tem importância na vida 
do povo local por meio de entrevistas, amostragens de solo e amostragens das frutas do 
igapó. 

r: 

r>. 

A segunda viagem de campo (dia a dia} 
r: 

r": Quinta-feira 04 de Junho 1998 
Partimos de São Gabriel da Cachoeira às 09.30 de manhã. À tarde visitamos Cunuri Ponta, Rio 
Uaupés, para fazer uma inspeção do laranjal desta comunidade. Continuamos nossa viagem e 
chegamos em Matapi, rio Uaupés onde ficamos para dormir. 

r: Sexta-feira 05 de Junho 1998 
Partimos de Matapi para viajar até Pirarara Poço, rio Tiquié. 

r: 
r: 

Sábado 06 de Junho 1998 
Este dia viajamos de Pirarara Poço até nosso destino São Domingos Sávio. Em São Domingos 
Sávio fizemos nossa sede improvisada. 

(' 

r: 
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Domingos 07 de Junho 1998 
Este dia teve uma reunião com o diretoria da CRETIART para explicar a nossa proposta e 
decidir o dia e o lugar da Assembléia Extraordinária da CRETIART. Decidiu-se por São Pedro, 
nos dias 14 e 15 de Junho. 

Segunda-feira 08 de Junho 1998 
A chuva e a visita duma patrulha militar atrapalhou um pouco o trabalho. Fiquei em São 
Domingos Sávio, fazendo alguns entrevistas. 

r Terça-feira 09 de Junho 1998 
De manhã visitamos Caruru, a tarde fiquei em São Domingos Sávio 

r: Quarta-feira 10 de Junho 1998 
Fiquei em São Domingos Sávio, fazendo amostragem do solo. 

Quinta-feira 11 de Junho 1998 
Fiz amostragem na área entre São Domingos Sávio e Assunção. 

r 
r: 
r 
r 
r: Sexta-feira 12 de Junho 1998 

Participei dum wayuri na roça de Anacleto Barreto. Depois continuei com a amostragem do solo 
na vizinhança de São Domingos Sávio. · 

r: 
r: 
r: 
r: 
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Sábado 13 de Junho 1998 
Este dia viajamos para São Pedro, para a Assembléia 

Domingo 14 de Junho 1998 
Participamos da Assembléia Extraordinária da CRETIART. Nesta reunião havia representantes 
das comunidades do São Domingos Sávio, Coração de Maria, Boca de Sal, Caruru, São Pedro, 
Umari Norte, Santa Terezinha e Fronteira. 

Segunda-feira 15 de Junho 1998 
De manhã continuamos com a Assembléia. A tarde partimos de São Pedro para Santa 
Terezinha (Cachoeira Comprida). Como tivemos problemas de motor, não foi possível de 
chegar antes do anoitecer. (Não foi o motor de ISA, viajamos a Cachoeira Comprida com um 
outro barco). Dormimos em uma casa de campo a 
3 km de Santa Terezinha. 

Terça-feira 16 de Junho 1998 
De manhã chegamos em Santa Terezinha. Fiquei para fazer entrevistas e coletar amostras de 
solo. 

Quarta-feira 17 de Julho 1998 
Nesta dia visitamos a comunidade de Fronteira. 

Quinta-feira 18 de Julho 1998 
De manhã trabalhei em Santa Terezinha, fazendo amostragem do solo. De tarde voltamos a 
São Pedro. 

Sexta-feira 19 de Julho 1998 
Fiquei em São Pedro, para fazer entrevistas. 

Sábado 20 de Julho 1998 
De manhã viajamos a São Domingos Sávio, onde ficamos. 

Domingo 21 de Julho 1998 
Participamos numa reunião em São Paulo. Durante a Assembléia de 14 e 15 de Junho 
faltavam, por motivos maiores, lideranças das comunidades de São Paulo, Santa Rosa, São 
Tomé, Jaboti e Boca de Sal. Este reunião foi necessária para informar as decisões da 
Assembléia de 14 e 15 de Julho. 

Segunda-feira 22 de Junho 1998 
Visitei o igapó perto de São Domingos Sávio para coletar frutas do Igapó com potencial de 
alimentação para os peixes. 

Terça-feira 23 de Junho 1998 
Visitamos Caruru para procurar um lugar para o construção da Estação de Pesquisa e 
Reprodução. Começamos com algumas medidas da área escolhida. A noite participamos da 
festa de São João na comunidade Boca de Sal. 

Quarta-feira 24 de Junho 1998 
De manhã continuamos com as medídas em Caruru. A tarde voltamos para São Domingos 
Sávio. 
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Quinta-feira 25 de Junho 1998 
Visitei Assunção para fazer entrevistas e amostragem do solo. 

r: 

r: 
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Sexta-feira 26 de Junho 1998 
Fiz uma segunda visita a Assunção, para continuar a pesquisa de Quinta-feira. 

,r- 

Sábado 27 de Junho 1998 
Partimos de São Domingos Sávio com destino São Gabriel da Cachoeira. Em Pari Cachoeira 
visitamos Padre Norberto Hohenscherer, para falar sobre nossa atividades na área. O padre 
nos pediu para visitar a comunidade Húp Nova Fundação, para da uma olhada na situação 
agronômica desta comunidade. Depois da visita neste povoado, continuamos nossa viagem até 
Cunuri, rio Tiquié, onde paramos para dormir. 

Domingo 28 de Junho 1998 
Neste dia viajamos de Cunuri até Matapi, rio Uaupés. 

r: 
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Segunda-feira 29 de Junho 1998 
Partimos de manhã de Matapi. À tarde chegamos a São Gabriel da Cachoeira. 

Estação de Pesquisa e Reprodução 

r: 
r- 

Em Maio 1998 durante um reunião interno do ISA foi discutida a necessidade de 
construir uma Estação de Pesquisa e Reprodução, na área do Projeto. Esta futura Estação 
servirá para fazer pesquisas científicas de piscicultura. Existe a necessidade de pesquisas 
sobre a reprodução e alimentação dos peixes. Por várias razões a pesquisa científica não é 
possível nas barragens de piscicultura que já existem na área. Uma outra razão importante a 
favor da estação é que uma estação servirá como um lugar central do projeto, muito mais perto 
de São Gabriel da Cachoeira. Isto facilitará a coordenação e logística do projeto. Depois da 
reunião interna o assunto foi levado à FOIRN e a alguns membros da CRETIART, que estavam 
em São Gabriel neste período. Foi decidido preparar uma Assembléia Extraordinária da 
CRETIART para decidir sobre este assunto. 

Durante a assembléia de 14 e 15 Julho o Eng. Aqr, Ramon Gerrits e eu explicamos à 
assembléia sobre as possibilidades e vantagens duma estação na região. Depois as lideranças 
das comunidades da região se reuniam para decidir sobre a proposta. 

r: 

r: 

r 
r: 

A decisão em favor do estação foi unânime. Caruru foi escolhido como o lugar mais 
apropriado para a construção. O resto do tempo nós falamos sobre como organizar a 
construção, que parte do trabalho fica com o ISA e que parte fica com CRETIART. 

r: 

r 

No relatório do Eng. Agr. Ramon Gerrits, Relatório de Atividades da segunda Viagem de 
Campo, tem uma descrição bem detalhado das decisões tomadas nesta Assembléia. Vê as 
referências. 

Frutas do Igapó 

r: 
r: 

Duas metas do projeto são a implementação dos projetos piloto de desenvolvimento 
sustentável e melhoria da alimentação dos povos da região. Já existem na área do projetos 
piloto viveiros de piscicultura (barragens de intercepção). A alimentação dos peixes da 
piscicultura é necessária para o crescimento dos peixes. A situação econômica da região não 
permite comprar rações comerciais para a piscicultura. Precisamos procurar alimentação na 
própria natureza, como as frutas do igapó e plantas da roça adaptadas à situação regional. 

r: 
r 
r: 
r 

r' 



No último trabalho de campo coletei amostras de cinco diferentes espécies de frutas do 
igapó da região do projeto, com o objetivo de analisar o valor nutritivo das sementes para os 
peixes. Para os peixes, a parte mais nutritiva é a semente das frutas. Coletei só cinco espécies 
porque o tempo da maturação das outros fruteiras do igapó já passou ou ainda não começou. 

Infelizmente só conheço o nome indígena (em tukano) destas espécies, não deu para 
saber os nomes científicos. Os frutas coletados são : 
1. mu_mi_da_deka 
2. waí_wa_deka 
3. dai_sucuri 
4. pa_mâh_deka 
5. pa_mâh-i-_puni_k-i- 

As amostras foram coletadas no dia 22 de junho. Para evitar crescimento de fungos, as 
amostras foram colocadas em sacos de plástico com um pouco de álcool, e quando chegaram 
na cidade (no dia 29 de junho), foram guardadas na geladeira até uma oportunidade para 
mandar as amostras a São Paulo (15 de Julho). 

As amostras de frutas estão sendo mandadas para o CEPTA, departamento de Nutrição 
e Alimentação de Peixes, em São Paulo. Aqui, o CEPTA faz a análise de "Weende", uma 
análise da composição nutritiva das sementes, como proteína, gordura, carboidrato, fibra, 
calorias e outros. Com a análise das sementes nós vamos saber quais plantas precisamos 
plantar para a alimentação dos peixes na piscicultura. Também saberemos sua composição 
nutritiva para a compilação das rações de peixes 

Pesquisa da agricultura tradicional (roça e quintais/pomares) da Região 

Durante as duas viagens da campo coletei informações sobre a agricultura tradicional 
por meio de entrevistas e observações. É necessário conhecer o ciclo agronômico (quando o 
povo planta, quando têm safra, etc.), que tipo de plantas são cultivadas, que tipo de problemas 
se têm que confrontar (por exemplo pragas, doenças, exaustão da terra), etc. Mais importante 
ainda é que precisamos saber se o uso da terra esta mudando (introdução das técnicas novas, 
perda do conhecimento antigo) e o efeito destas mudanças. No relatório da primeira viagem já 
escrevi um pouco sobre a agricultura da região (ver referências). Neste momento estou 
aumentando e adaptando as conclusões sobre a agricultura da área. No fim do ano, o a 
começo do próximo ano, um relatório mais sofisticado vai ser elaborado. Cópias deste relatório 
ficarão com FOIRN e CRETIART. 

Na primeira viagem concentrei-me na situação das fruteiras. A horticultura da região é 
muita limitada, as frutas são a fonte principal das vitaminas. Em cada comunidade foi feito uma 
levantamento da situação dos pomares, das fruteiras plantados perto das casas. Foi notado 
que fruteiras existem na região , e fiz uma estimativa da quantidade. Neste viagem completei 
este levantamento. 

Pesquisa Etnobotânica 

A pesquisa etnobotânica já feita se concentrou nas plantas não plantadas, matéria-prima 
para artesanato, construção das casas e construção das canoas. Queria saber se a matéria- 
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prima necessária para estas atividades está diminuindo na região. Neste caso será necessário 
plantar as plantas que antigamente foram extraídas da natureza. 

r: 
r: 

Na primeira viagem foi notado que as madeiras para as canoas ficam cada vez mais 
rara. Nesta viagem fiz um levantamento do material utilizado para os tetos e as paredes das 
casas. Parece que o fato que alguns índios dão preferência ao zinco em relação à palha não é 
causado por falta de palha. Não ha deficiência da palmeira Ubim (Geonoma deversa, palmeira 
com folha pequena, preferida para os tetos quando não têm caraná perto) ou das palmeiras da 
folha branca (umas seis diferente palmeiras não identificadas com folhas grandes). O zinco é 
usado porque dura mais anos que um teto do palha, embora todo mundo concorde que um teto 
de palha é mais agradável. O zinco têm também um certo prestígio. 

r: 

r: 

r 
O coisa é um pouco diferente com a palmeira caraná (Maurietiella armata). A caraná é a 

palha preferida do povo local, só que sempre foi mas difícil para procurar a palha. Ao contrário 
do ubim e folha branca, a palmeira caraná não cresce em tudo lugar. Existem dois lugares com 
uma concentração de caraná na região. Um caranazal fica perto da comunidade de Fronteira, 
outro fica no Igarapé Cabari. Algumas pessoas entrevistadas reclamam que hoje em dia no se 
faz mais a safra de caraná como se deve. Quando se tira as folhas, duas folhas precisam ficar 
para a palmeira se recuperar. De acordo com algumas pessoas, existe hoje menos caraná que 
antes, devido a este descuido. Talvez seja possível fazer plantação de caraná. 

r· 
r: Um outro objeto de estúdio desta viagem foi o arumã (lschnosiphon spp.), matéria-prima 

dum certo tipo de cesta (o urutu). Existem possibilidades de aumentar o comércio das cestas 
feitas de arumã. Isto vai influenciar a população do arumã. Precisamos saber se arumã agüenta 
uma pressão aumentada. Existe muito pouca informação sobre arumã na literatura. Também 
existe confusão quanto às espécies de arumã existentes na área e quais são as nomes locais. 

,,-- 
1 
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Encontrei cinco diferente tipos de arumã. 
1. A espécie com folha grande, (comprimento = ± 40 cm, ± 20 cm amplo) a folha é branca 

embaixo. 
2. A espécie com folha média (comprimento = ± 30 cm, ± 15 cm amplo), a folha é branca 

embaixo. 
3. A espécie com folha média (comprimento=± 30 cm, ± 15 cm amplo), a folha é vermelha 

embaixo. 
4. A espécie com folha média (comprimento = ±. 30 cm, ± 15 cm amplo), a folha é verde 

embaixo. 
5. A espécie com folha pequena (comprimento = ± 12 cm, ± 4 cm amplo), a folha é verde 

embaixo. 

r 
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De acordo com uma pessoa entrevistada, existe dois variedades da espécie de folha 
pequena, uma variedade com tronco liso e uma com tronco áspero. A espécie de folha pequena 
não serve para fazer trançado, então não e muito interessante no sentido agronômico. A 
primeiro espécie (folha grande) é de segunda qualidade, isto significa que esta espécie serve 
como matéria-prima para trançados, só o material e menos resistente. As espécies folha 
vermelha e folha branca são de primeira qualidade. A qualidade de arumã folha verde não é 
claro. Em meus entrevistas, este arumã é também do primeira qualidade. Em nas entrevistas 
que o ISA fez no ano anterior este arumã é mencionada como pouco durável. A tabela no 
página 8 explica a nomenclatura das cinco espécies encontrado. 
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- 
tabelo 1. Os nomes locais, português e científico da arumã. 

idioma folha vermelha folha verde folha branca folha branca folha verde 
grande peQuena 

túkano nehtéro w-i-h- puti w-i-h-i- aków-i- boo w-i- w-i- katu 
i- 

tukano arumã do arumã do arumã de água arumã da fartura ? 
traduzido sapinho que massa de 

canta à noite mandioca 

tuyuka nehtérõw-í- puhtí wé oków-i- boo w-i- w-i- katu 
tuyuka arumã do arumã do arumã de água arumã da fartura ? 
traduzido sapinho que massa de 

canta à noite mandioca 

baniwa poapoakenêts athine yôshi tulipa halepana oni poapoani 
a 

baniwa aruma arumã da ? arumã folha aruma da agua 
traduzido verdadeira canela do branca 

iacamin 

desana * moaveru weh- ausun weh-i- waiwehlu 
i- 

de sana arumã do arumã do aruma do peixe 
traduzido sapinho que massa de 

canta à noite mandioca 

desana •• moãwuhu õsuwuhu dehkowuhu bowuhu 
desa na arumã do arumã do arumã de água arumã da fartura 

sapinho que massa de 
canta à noite mandioca 

português arumã arumã arumã arumã arumã canela 

nome lschnosiphono lschnosiphon lschnosiphon sp. lschnosiphon lschnosiphon 
científico vatus so, obliquus ?. gracilis 

- 
- - 
- 

*=fonte Os índios das Águas Pretas. Ribeiro, B.R. (1995}. 

•• = fonte Antes o mundo não existia - Mitologia dos antigos Desana - Kehíripõrã. 
Lana F. A. (Umusi Pãrõkumu)and Lana L.G. (Tõrãmu Kehíri) (1995) - - 

- 
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Nas entrevistas com índios Tukano, Tuyuka e Baniwa (os últimos em São Gabriel da 
Cachoeira) as declarações sobre as espécies folha grande, folha pequena e folha vermelha são 
parecidas. Existe um certa confusão sobre os nomes das espécies folha verde e folha branca, 
que são espécies raras. 

r: Os Tuyuka entrevistados falam sobre a arumã de beijú, ãhü w-i-. Este é provavelmente 
o arumã de folha verde, ou talvez o arumã de folha branco. No livro "Antes o mundo não existia" 
os Desana falam sobre o arumã de cobra= p-irõwuhu. Uma arumã também mencionado nas 
entrevistas que o ISA fez no ano anterior. Este arumã é talvez um sexta espécie do arumã. 

r 

Pesquisa da terra 
r 

r: 

A pesquisa da terra é necessária porque precisamos saber as possibilidades e 
problemas da terra antes de implementar projetos piloto e promover práticas agroflorestais. 
Também precisamos saber como o tipo do solo influencia a agricultura (escolha do lugar da 
roça e as plantas plantadas) e o efeito da agricultura sobre o soloierosão e degradação). 

De diferente lugares do Alto Tiquié (a área do Projeto) tirei amostras do solo. Os lugares 
escolhidos são roça, pasto, igapó, caatinga amazônica e mata virgem, ou seja, os diferentes 
tipos do vegetação e seu uso agronômico. Já coletei 24 amostras (tabelo 2, página 10) 

No campo tenha feito uma descrição da área (topografia, uso e história do terreno, etc.) 
e do perfil do solo (cor do solo, textura, etc.) Também faço coleta das amostras de terra para 
serem analisadas quimicamente e fisicamente em laboratório. As amostras de solo estão sendo 
analisadas no Instituto Agronômico de Campinas. Na análise química determinamos a 
quantidade de macro-nutrientes, micro-nutrientes e acidez do solo. A análise física (análise da 
textura) serve para determinar a percentagem de argila, silte e areia na amostra. 

r> 
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r: 
Quando pego uma amostra do solo, o lugar é marcado com o sistema GPS. Deste 

modo, é possível procurar o mesmo lugar depois de algum período de tempo para fazer uma 
nova amostragem para verificar se tem mudanças. 

r 
r: 
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Os dados estão sendo colocados em um banco de dados no computador do ISA. 
Quando tivermos bastante dados, este banco de dados servirá para orientar sobre o melhor uso 
da terra. Também, se a pesquisa da terra for repetida depois de alguns anos, o banco servirá 
como uma ferramenta de controle. Assim vamos saber se tem degradação da terra. Com estes 
dados será escrito um relatório sobre a situação da terra. A FOIRN e a CRETIART vão ficar 
com uma copia deste relatório 
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tabelo 2. Amostragem do solo do Alto Tiquié 

~ovoado · !Data !Localidade 
14/03/98 Pasto a lado do povoado São Pedro 
16/03/98 Cachoeira Caruru, margem direita do Igarapé Umari. Roça de 1,5 ano de Higíno Tenorio 
16/03/98 Cachoeira Caruru, margem direito do Igarapé Umari. Roça recém plantado de Higino Tenorio 
17/03/98 ~argem esquerda Igarapé Umari, roça 112 ano do Adão Barbosa 
18/03/98 Margem esquerda da boca de Igarapé Umari, roça 3-4 anos do povo Hüpda 
21/03/98 Pasto de São Domingo Sávio 
22/03/98 Terreno a lado de Assunção, da outro lado do Igarapé 
23/03/98 Igapó abaixo de São Domingos Sávio 
24/03/98 · Roça perto do povoado São Paulo 
26/03/98 Capoeira su-sueste de Caruru 
27 /03/98 Roça ao lado da casa do Guilherme 
30/03/98 Roça a leste de Boca do Sal 
08/06/98 Pasto de São Domingos Sávio 
11/06/98 Caminho a S. Domingos Sávio • Assunção, 0,88 km sul do S. Domingos Sávio 
11/06/98 Caminho entre Assunção e São Domingos Sávio, 1.4 km norte de Assunção 
12/06/98 Caminho S. Domingos Sávio • Assunção, 0,6 km sul- sudeste do S. Domingos Sávio 
12/06/98 Roça do Anacleto Barreto, margem esquerda do rio Tiquié, 0,5 km nordeste do S.Domingos Sávio. 
16/06/98 300 m sudeste de Santa Terezinha 
18/06/98 Roça do f\~tô~]o ~e!r~. 330 m s~I de Santa Terezinha. 
22/06/98 _Ao lado do roça ra929, 30Q rn SU! de Sa~ta Terezínha . 
25/06/98 Mata tatà-bona (Gaating~ mata) nordeste de Assunção, detrás da Casa de João Basco. 
25/06/98 Terreno degradado, 70 m norte de Assunção 
26/06/98 ·Mata virgem, 0.7 km sul de São Domingos Sávio, este da casa de Gabriel. 
26/06/98 Roça do capitão Alexandre Azevedo recente, 1.76 km leste de Assunção. 
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São Pedro 
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Umari Norte 
S. Domingo Sávio 
Assunção 
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Assunção 
São Domingos Sávio 
São Domingos Sávio 
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São Domingos Sávio 
Assunção 

t,(. (1(,(1(_)( ( ( ( ( {·(,( (,( (',(_,(.( ( ( (,( (,(;(,(,( ('(·(,('(_.(_ (;( (_,(1(,(·{ {1(1(,(1('( 



r 
r: 

As laranjeiras do Cunuri Ponta e Nova Fundação r: 
r: 
r 
r 

Durante nosso primeiro período em campo, o Marcelo Lopes (presidente da ACITRUT) 
me pediu para visitar Cunuri Ponta do rio Uaupés, para dar uma olhada nas laranjeiras desta 
comunidade, porque as laranjeiras param de produzir. No primeiro dia da segunda viagem parei 
algumas horas em Cunuri Ponta. Para um diagnóstico mais profundo preciso mas tempo, mas a 
visita foi bastante para reconhecer alguns das problemas. r: 

Em Cunuri existe laranjeiras de três gerações, uma geração bem velha 
( ± 1920), uma geração plantada em± 1967 e uma geração bem nova, plantada em :t 1995. O 
problema da geração do 1920 foi bem claro, as laranjeiras são velhas demais. Também parece 
que o solo deste laranjal está cansado. As folhas mostram sintomas de falta de Nitrogênio, 
Zinco e Manganês, nutrientes (macro- e micro) importantes para as plantas. 

r: 

r: 

r· 

As laranjeiras da geração 1967 foram plantadas em um lugar errado. O solo não e 
muito profundo. Abaixo tem um camada de rocha. Quando não tem rocha, o subsolo (a camada 
abaixo do solo) consiste de argila muito compacta. Isto causa problemas de drenagem. É bem 
provável que, por causa da situação da terra, o solo do lugar seja contaminado com doenças 
de fungue Phytophtora spp., que ataca as raízes das árvores. O solo do lugar escolhido da 
geração mais nova é aceitável para laranjeiras., mas estas laranjeiras têm problemas com 
saúva porque elas são plantado muito perto do pasto. Eu vou mandar uma orientação mais 
ampla para Marcelo. 

r 

r: 

r: 
r 

O Padre Norberto Hohenscherer nos pediu para visitar a comunidade Hüp de Nova 
Fundação (médio Tiquié). Nesta comunidade encontrei uma plantação de Laranja muito 
saudável. As folhas das árvores não mostram sintomas da falta de nutrientes. O solo é diferente 
de todos os tipos de solo que encontrei na área do projeto. É um terra argilosa bem vermelha, 
com uma muita boa textura, não compacto. O laranjal foi plantado direitamente depois da mata 
virgem, a terra não foi utilizada para roça. Embora o laranjal seja plantado perto dum pasto, a 
terra argilosa não favorece o desenvolvimento da saúva. 

r 
r 
r: 
r: 
r 

r: 

As experiências de Cunuri Ponta e Nova Fundação, junto com minhas observações no 
Alto Tiquié, mostram que o lugar da escolha e importantíssimo. Saúva é um das problemas 
mais graves para a laranja. Por razões desconhecidas a folha da laranja é preferida pelas 
saúvas (outros espécies do Citrus têm menos problemas). Então o lugar precisa ser longe das 
pastos e capoeira velhas, que normalmente tem saúva em abundância. Então quando se 
escolhe um lugar, é melhor procurar um lugar da mata virgem. Não plantar em terreno arenosa 
(Oxisol) que favorece o desenvolvimento da saúva. Terreno argilosa (Ultisol) é melhor. A 
primeira camada do solo precisa ter ao mínimo 20 cm de profundidade, o subsolo precisa ser 
não muito compacto para evitar problemas de drenagem e doenças. 
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1- Apresentação 

Em atendimento ao convite formulado pelo Instituto Sócio Ambiental - 
ISA, Organização não governamental, o presente relatório apresenta uma 
descrição das atividades realizadas durante o período de 4/03/99 a 
13/03/99, a região do Alto Rio Tiquié. A viagem teve por objetivo realizar 
uma reprodução induzida de peixes, testando as instalações do laboratório 
de Reprodução Induzida recém construído na comunidade de Caruru, e 
ministrar palestra sobre Reprodução e extração de Hipófise de peixes para 
os monitores das comunidades usuárias do projeto. 

2- Aspectos Gerais 

Apesar de termos chegado em Manaus no dia 4/3 só chegamos na 
comunidade de Caruru onde esta implantado o Laboratório de Reprodução 
no dia 8/3 pela manhã, onde fornos recebidos pelos técnicos Ramon 
Gerrirs, Pieter Jan Van Der Veld e pelo monitor de piscicultura Tarcisio 
Barreto . 

2.1- Atividades Desenvolvidas 

Dia 8/03 - Chegamos eu o professor Aloisio Calbazar e o piloteio do barco 
por volta de 10;00 horas da manhã e fomos conhecer as instalações do 
Laboratório, os viveiros para criação de larvas (foto 1), o viveiro de 
manutenção de reprodutores (foto 2) e o viveiro de produção de mudas 
frutíferas. 
Em seguida conversamos sobre o andamento dos projetos, tanto o de 
piscicultura, quanto o de reflorestamento. 
O rio estava muito baixo, não estava chovendo e segundo Ramon e o 
monitor Tarcísío já havia acontecido duas Piracernas de Aracus e 
possivelmente poderia acontecer uma outra, porém com menos intensidade 
que as duas primeiras. 
Na parte da tarde não houve atividades, pois Ramon teve que descer até 
Pari Cachoeira. 

;_'t C· 



Foto 1- Viveiros de criação de larvas, Foto 2- Viveiro para manutenção 

de reprodutores 
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Dia 9/03 - Pela manhã capturamos os reprodutores que estavam estocados 
no viveiro, (foto 3) e verificamos seu estado do desenvolvimento gonadal, 
( canulação, foto 4) para possível indução a reprodução induzida. 
Conversamos bastante com Ramon, Tarcísio, Pieter, Aluísio e outros 
participantes sobre a época de reprodução dos Aracus e sobre período e 
métodos de captura de reprodutores no ambiente natural. 
Os reprodutores que estavam no viveiro foram capturados a poucos dias, o 
que dificulta a reprodução, pois alguns já haviam desovados e outros 
sofreram estresse o que fez entrarem em regressão, mesmo assim 
escolhemos três fêmeas e três machos de Leporinus sp para indução a 
reprodução. 
A tarde por volta de 15;00 horas pesamos os machos e fêmeas, (foto 5) 
colocamos em caixas separadas, as 15 ~30 aplicamos hipófise de carpa nas 3 
fêmeas, 1 a dose, 0,5 rng por quilo, (foto 6) e as 23; 15 horas aplicamos a 2ª 
dose nas fêmeas 5mg por quilo e dose única de I mg por quilo nos machos, 
Tabela 1. 

Tabela 1 - Quantidade de hormônio e intervalo entre as doses, na 
indução a ovulação e maturação final de Aracus, 

Peixe Qdade de Hora Intervalo Hora Qdade de Temperat Respost Qdade 
Hormônio 1ª dose (hora) 2ª hormônio ura a Ovos 

dose hidratado 
9 0,5mg/ka. 15:30 7;45 I IJS 5,0mg/kg 24ºC 
Q 0,5mg/k 15)0 7;45 11; 15 5,0mg/kg li Positiva 450ml 
() 0,5mg/k 15:30 7;45 11;15 5,0mgfkg li 
T 

ô - - - l,Omg/kg* li 
a - - - l,Omg/kg* li 
ô - - - l,Omg/kg* li Positivo 

* Machos receberam dose uruca. 



Foto 3 - Captura de Reprodutores, Foto 4 - Canulação das fêmeas 



Foto 5 - Pesagem dos Reprodutores, Foto 6 -Aplicação de hormônio (Hipófise) 



Após 8:00 da aplicação da 2° dose das fêmeas, as 7;00 horas da manhã do 
dia 10/3, uma das femeas respondeu, produzindo 450ml de OV<?S 
hidratados, (fotos 7 ,8 e 9- a e b ). 
A eclosão das larvas ocorreu 23; 00 horas após a desova, com porcentagein 
de eclosão de 45o/o, e a temperatura neste período oscilou entre 23 a 24 
graus. 

Foto 7 - Extrusão da fêmea 
Foto 7 - Extrusão da fêmea. 
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Foto 8 - Extrusão do macho 



Foto 9- Quantidade de ovos hidratados 



Dia 10/3 - Após a desova, esperamos os monitores das comunidades 
vizinhas chegarem para iniciarmos aula sobre Reprodução Natural, 
Reprodução Artificial, Preparação de Viveiros para Criação de Larvas e 
Extração de Hipófise . 

Reprodução Natural 

Na explanação sobre reprodução natural, (foto 10), tentamos explicar como 
funciona este fenômeno no rio, abrimos discussões com os participantes, 
estes muito interessados e demostrando bastante conhecimento sobre este 
evento. 
Como faz parte dos costumes local pescar no dia e hora do fenômeno da 
Piracema, umas vez que é as únicas oportunidades em que se consegue 
capturar peixes suficiente para moquear e estocar para passar longos 
período sem este alimento, é também uma alternativa tentar fazer na hora 
da captura, desovas, o que já foi tentados por eles porém não houve 
sussesso talvez devido a metodologia utilizada, e foi muito discutido para 
tentar nova metodologia na próxima desova. 

Foto 1 O - Aula sobre Reprodução Natural. 

Foto 1 O - Aula sobre Reprodução Natural 



Foto 11 - Preparação de Viveiros para Larvicultura 

Extração de Hipófise 

A hipófise para o uso nas reproduções de aracus podem ser extraídas dos 
próprios peixes coletados durante as pescarias, o período ideal é de 
novembro a janeiro, e ela pode ser preservada em acetona, sem fazer o 
processo de secagem, conforme instruímos na aula, quanto a sua retirada 
acredito que não haverá problemas, uma vez que todos os monitores que 
tentaram extrair, conseguiram com bastante facilidade (fotos 12 e 13) . 



Foto 12 e 13 «Aula sobre Retirada de Hipófise 



r: 
r: 

r: 
Reprodução Artificial. 

Foram abordados os seguintes tópicos, com recomendações: 

Formação de um plantel de Reprodutores; 
r: 

r 

Para que se obtenha êxito na reprodução artificial é muito importante que 
tenha um plantel de reprodutores, estocados no viveiro com pelo menos 6 
meses que antecede a 1 º desova no rio (Piracema), recomendamos no 
mínimo 50 peixes de cada espécie que deseja produzir. 
A alimentação destes peixes tem que ser feita todos os dias, o viveiro deve 
ter um bom suprimento de água. 

r: 

r: 
Época de Desova Artificial. 

r: 
r: 
r: 

É possível que os reprodutores sendo bem alimentados, não faltando água 
para abastecer o viveiro, que estes possam desovar até dois meses antes que 
ocorra a Piracema, ou seja novembro/dezembro. 

r: 
Reprodução Artificial r: 

r> 
Os Aracus respondem basicamente conforme a maiona dos peixes 
reofílicos, o que acredito que não será problema a reprodução destes por 
parte dos monitores responsável pelo laboratório de reprodução induzida. 
Para a indução a ovulação será preciso tomar cuidados básicos conforme o 
colocados por nós na palestra. 

1º - Captura e seleção dos reprodutores, deve ser feito no próprio viveiro, 
para a captura é de fundamental importância a confecção de uma rede 
propia para ser utilizada, assim evita o estresse conforme foi capturado os 
reprodutores da desova em que fizemos pois estes foram capturados com 
puçás, o que demorou muito, além de alguns terem emalhados, o que 
provoca muitos machucados e os peixes podem não responder alem da 
maioria acabarem morrendo. 

r=. 
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2º - O transporte para as caixas de contenção de reprodutores no laboratório 
deve ser feito o mais rápido possível e em vasilha que não machuquem os 
peixes e nem deixem eles caírem no chão. r: 

r: 
r 
r: 

3º - Ao chegarem no laboratório os reprodutores devem ser pesados um a 
um, e colocados separados por sexo nas caixas, para a pesagem a utilização 
de uma balança tipo dinamômetro é ideal para este tipo de trabalho. 
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4º - Aplicação do Hormônio (hipófise), deve ser feito com base no peso dos 
peixes, (tabela l ), as fêmeas tem que receber duas dosagem e os machos, 
quando estiverem espermiando sobre leve pressão abdominal podem 
receber somente uma dosagem, junto com a 2º dosagem das fêmeas, caso 
não estiverem espenniando então aplicar duas dosagem conforme a 
aplicação das fêmeas porém as dosagens devem ser bem menores, ex. 

r 

r: 
Tabela 2 - Quantidade de hormônio e intervalo entre as doses, na indução a 
ovulação e maturação final de Aracus, com machos que espermiaram na 
hora da seleção. r: 

r: 
r: Peixe Qdadede Intervalo Qdadede Temperat Resposta 

Hormônio (hora) hormônio ura 
1 º dose 2º dose 

() 0,5mw!(g 8;00 5,0mwkR 24ºC Na temperatura --t 

() O,Smg/k 8;00 5,0mg/kg li de 24ºC a 
e O,Smg/k 8;00 5,0mg/kg li Desova ocorrera ~ 
'11 lOmg/kg" li Entre 8 a l O horas o - - -,, l.Omg/kg" li Após a () - - 
'1' I,Omg/kg* li 2ºaplicação r-. - - 

* Machos receberam dose úruca 

r 
r: 

r. 

r 
r: 

1 

1 

r: Tabela 3 - Quantidade de hormônio e intervalo entre as doses, na indução a 
ovulação e maturação final de Aracus, com machos que não espermiaram 
na hora da seleção. r 

r 
Peixe J Qdade de Intervalo Qdade de / Temperat j Resposta 

Hormônio (hora) hormônio ura 
1º dose 2º dose 

o 0.5m 8;00 5,0m 24ºC Na tem eratura 
O.Sm 8~00 S,Om li de24ºC a 
O.Sm 8;00 5,0m li Desova ocorrera 

ô O.Sm - l,Om li Entre 8 a 1 O horas 
ô O,Sm - l,Om li 
'1 0,5m 1,0mg/kg* li o - 

* Machos receberam duas dose. 
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r 
.,- Uma opção que não foi tentado durante a nossa permanência no Alto 

Tiquié, devido a não disponibilidade de reprodutores, é após a aplicação da 
2º dosagem, deixar os reprodutores juntos numa mesma caixa, para que 
haja a desova e logo após é coletado os ovos e colocados na incubadora, 

r: 
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r: 
r: 



- 
r 
r: 

r: para esta técnica é recomendável utilizar 3 machos para cada fêmea, e 
segue a aplicação de hipófise conforme a tabela 3. r 

r: 
5 - Com 8 horas após a aplicação da 2º dose de hipófise deve ser coletados 
as fêmeas com o auxi1io de uma maca, (estou mandando modelo, mas pode 
ser construido com o material utilizado para confecção do atura), com 
bastante atenção para que o peixe não pule muito, em seguida com o 
auxilio de um pano pegar uma a uma e fazer uma leve pressão abdominal, a 
fêmea que soltar ovulo, então fazer a extrusão, conforme a foto 7, caso não 
responderem esperar por mais 1 hora então repetir o processo de 
verificação: Sempre lembrando que tanto os peixes na hora da extrusão 
como o recipiente que vai receber os óvulos devem estar bastante secos, 
após a extrusão da fêmea, faz - se a extrusão do macho em cima dos 
óvulos, em seguida mistura com o auxilio de uma pena e coloca um 
pouquinho de água, ± copo de água, misture levemente por 1 minuto e 
coloque mais água para hidratar, após 1 O minutos colocar na incubadora, a 
desova de um aracu por incubadora, 
Em seguida regular o fluxo de água das incubadoras para que os ovos 
mexam bem devagar, mas que não subam até a superfície. 
Após 18 a 22 horas as larvas nascem e devem permanecer na incubadora 
por mais um período de 5 dias, para depois irem para o viveiro de criação. 

r: 
r: 
r: 

r: 
r: 
r: 

r: 

r: 

r: 

r: 
,- 6-A preparação dos viveiros (tabela 4) de criação de larvas (foto 11) deve 

ser iniciada no dia da seleção dos peixes para reprodução, para isso os 
tanques devem já estarem vazios por pelo menos 4 dias, pode se colocar as 
larvas da desova de um aracu por viveiro. 
Tabela 4 - Cronograma de preparação de viveiro para larvicultura. 

r: 

Dia Atividades 
1 Secar o viveiro 
2 Viveiro seco 
3 Viveiro seco 
4 Viveiro seco 
5 Coletar os Reprodutores para aplicar hormonio 

Fazer adubação nos viveiros e colocar água até o nivel 
12 Colocar as larvas nos viveiros 
18 Começar a alimentar com o que for disponivel 

(formiga, resto de mandioca bem pequenoífarinha), etc) 

45 Começar a despescar os peixinho e distribuir para as 
comunidades 

r: 
r 
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CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES FINAIS 

r: 

O laboratório de Reprodução foi muito bem construído, acredito que não 
haverá falhas com relação a sua construção, como também os viveiros de 
manutenção de reprodutores e de criação de larvas. 
É muito importante nesse meses de abril, maio junho e julho que concentre 
esforços para a formação de um plantel de reprodutores, conforme 
explicamos anteriormente e deixamos bem enfatizado na nossa explanação 
na aula, pois este fator é de primordial sucesso para o êxito do projeto. 
Apesar de o trabalho de Reprodução ter apresentado alguns problemas, 
devido a pouca disponibilidade de reprodutores, aliado a recente captura, o 
que levou os peixes a se estressarem, acredito que foi um sucesso, pois 
conseguimos com pouco peixes aptos, produzimos cerca de 15000 larvas. 
O processo de Reprodução induzida não é tão complexo e acredito que com 
o treinamento dos dois monitores, já realizados no CEPT A, mais a minha 
participação nesta Reprodução, e a orientação do responsável pelo projeto, 
o professor Ramon, o projeto terá pleno êxito, e se a minha presença ou a 
de um outro técnico do CEPT A, for necessária, devido a escassez de 
reprodutores nesta minha estada, este período devera ser entre final de 
novembro até janeiro, e por um período mínimo de 15 dias, pois com 
bastante reprodutores estocados, poderá ser realizado varias desovas, com 
um treinamento mais intenso. 
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CEPTA - FOIRN-ISA 
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Um maior entrosamento entre estas instituições, trará bons rec;nlt"rl,.. - 
só na capacitação de pessoal pelo CEPT A, como também · 
projetos e busca de recursos para realizar um estudo mais d~1."11 .• a-.., .. 
Tiquié, no que conta da sua Biodiversidade, Comportamento Migratório 
dos Peixes, e Piscicultura Familiar. 
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