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Yuripë Sikɨ

O livro Yuripë Sikɨ foi realizado pelos Yanomami da região Missão 
Catrimani em parceria com o Centro de Formação Yano thëã / Diocese 
de Roraima e a Faculdade de Educação  da Universidade Federal de 
Minas Gerais, através da ação “Saberes Indígenas na Escola”.

A ação “Saberes Indígenas na Escola” é parte do Programa Nacional 
dos Territórios Etnoeducacionais promovido pela SECADI/Ministério 
da Educação.

O “Saberes Indígenas na Escola Yanomami” (SIEY) é uma ação conjunta 
do povo yanomami e seus parceiros com a Faculdade de Educação da 
UFMG, que busca fortalecer as línguas yanomami e a circulação da 
escrita nas aldeias, através de publicações voltadas para a formação 
de novos leitores e a valorização dos conhecimentos yanomami.

A série Urihi anë thëpëã pouwi - Saberes da Floresta Yanomami, 
fruto da parceria entre a Hutukara e o ISA, tem por objetivo valorizar 
e fortalecer os saberes e as línguas yanomami. Divulga estudos de 
pesquisadores yanomami  sobre diversas áreas do conhecimento, 
tradicional ou não.

volume 5 da série
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Thë  õni  noa  hapa  weemuwii  

Awei,  yutuha  ano  2000  thë  kuo  tëhë  kami  
hiramatima  Missão  Catrimani  thëri  yamakɨnë,  hwei  
yuripë  thëã  yama  sikɨ  hapa  thaprarema.  Yamakɨ  pihi  
xaaripruu  pihioma  yaro,  pata  yama  thëpë  hawãrirɨnɨ,  
yuripë  thëã  yamasikɨ  thaprarema.

Ɨhɨ  yamasikɨ  thaɨ  pihio  tëhë,  pata  thëpënë  
yuripë  taɨwihi  yama  thëpë  wãrima,  ɨhɨranɨ  pëkuaɨ  
kuapënaha  yamakɨ  oniprarema,  pë  pɨrɨo  kuopë  naha  
yamakɨ  oniprarema,  pëi  yaɨ  kuapënaha  kure  yama  
thëã  pree  õniprarema,  ɨhɨ  tëhë  yamapë  ũtũpë  thaa  
noho  prarema.  Hwei  yuripë  thëã  yamasikɨ  ha  tha-
prarɨnë,  õnimatima  yama  thëpë  pihi  xariramãɨ  pihio  
yaro.

Hwei  yama  sikɨ  thaɨ  tëhë,  napë  Diocese  de  
Roraima  theri  pë  pree  pairioma,  õni-õni  pëhamë  
wamarekɨ  pairi  pomahe,  computador  pëhamë  thëã  
õni  xariramahe.

Kami  urihi  theri  yamakɨ  pɨrɨopë  ha  yamakɨã  
hwaɨ  kuopënaha  kure  yama  sikɨ  thaprarema,  yama  
thëã  noamãɨ  xoao  pihio  yaro.  Makii  yama  thëã  pree  
napë  prarema,  napëpëhamë  yama  thëã  hirimaɨ  pihio  
yaro.

Yuripë  thëã  yamasikɨ  thaɨ  tëhë,  54  yuri  yama  
pë  ũtũpë  thakema,  makii  kama  yuripë  yai  kuaapë-
naha  kure  yama  thëã  pree  õniprarema.  Ɨnaha  2014,  
2015,  2016  thë  kuotëhë,  yama  thëã  õnixaari  tha-
akema,  hwei  yuripë  thëã  yamasikɨ  thaprarema.  Ɨnaha  
yuripë  thëã  õnikutaoma.  
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Apresentação  

No  ano  2000,  nós,  professores  da  região  Mis-
são  Catrimani,  começamos  a fazer  este  livro  sobre  
os  peixes.  Nós  queríamos  aprender  sobre eles,  então 
entrevistamos  os  anciões  para  poder  produzir  este  
material.  

Ao  planejarmos  este  livro,  conversamos  com  os  
velhos  que  conhecem  bem  os  peixes  e,  assim,  pu-
demos  descrever  suas  características,  os  ambientes  
onde  vivem  e  seus  hábitos  alimentares.  Depois,  de-
senhamos  cada  peixe. Queremos  ensinar  nossos  alu-
nos através  deste  livro  que  fizemos  sobre  os  peixes.  

Para  fazer o livro,  os  assessores  da  Diocese  de  
Roraima  nos  ajudaram  a  escrever  e  digitar  os  textos  
nos  computadores.

Nós,  moradores  da  floresta,  escrevemos em  
nossa  própria  língua,  pois  queremos  defendê-la.  
Também  traduzimos  para  a  língua  portuguesa,  pois  
queremos  contar  isso  para  os  napëpë.  

Desenhamos  54  peixes  e  também  escrevemos  
suas  características.  Nos  anos  de  2014,  2015,  2016  
corrigimos  todo  o  texto. Foi  assim  que  fizemos  o  
livro  sobre  os  peixes.
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15

hãrANA  A
Português:  Pirarara

Hwei  hãrana  a  kakii,  pata  uha  a  kua.  Yaɨpɨ  
uxi,  pusi  wakë,  xinakɨ  wakë,  yorasikɨ  wakë.  Pei  
he  rasi,  mamuku  wãisipë,  kasikɨ  kõi  rape,  nakɨ  
mɨrɨrɨ  namo,  yorasikɨ  kua.  Mɨsikɨ  kuaimi,  yãhikɨ  
xirõ  kua.  Hei  hãrana  a  kakiinë,  ɨnaha  kure  thëpë  
waɨ:  yuri  pë,  huutihi  mopë,  usikuruanapë pree  
waɨ.

A  pirarara  vive  no  rio.  Tem  o  dorso  
preto,  região  ventral  vermelha  e  nadadeiras  
também  vermelhas.  Tem  a  cabeça  chata,  
olhos  pequenos,  barbilhões  compridos,  
dentes  ásperos  e  afiados.  Não  tem  espinhas,  
apenas  carne.  A  pirarara  alimenta-se  de  
peixes,  sementes  de  árvores  e  caranguejos. 
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17

he  mAAmAA  A
Ỹarõamë:  Ami
Português:  Corvina

Hwei,  he  maamaa  akakii,  pata  uha  a  kua,  
mau  uka  xuwë  prao  pëha  a  kua.  He  ũuxiha,  
maa  ema  tẽe  kua,  sikɨsi  simokopë,  a  au,  ma-
muku  pree,  xinakɨ  kua.  A  huu  tëhë  a  rope.  
Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  yaro  yãhipë,  hõremaxipë,  
yaraka  a  si  pë  waɨ.

A  corvina  vive  em  rios  e  grandes  poças  
d’água.  Possui  uma  “pedra  dura”  dentro  da  ca-
beça,  pele  rugosa,  é  clara,  tem  olhos  grandes  e  
nadadeira  caudal.  Nada  rapidamente.  A  corvina  
se  alimenta  de  pedaços  de  carne,  minhocas  e  
piabinhas.  
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19

hiKo  poXohiKomA  A - 
huKo  poXohoKomA  A
Português:  Rebeca-bacuzinho

Hwei,  huko  poxohokoma  aka  kii,  wai  uha  a  
kua.  Asi  rõki,  a  tẽe,  a  puhutu.  Wãisia  kahikɨ  kua,  
kasikɨ  kõi  kua,  yõrasikɨ  kua,  xinakɨ  kua,  parɨkɨ  au,  
yõrakɨ  kãe  wai.  Ãhi  ãhipë  xirõ  waɨ.  

O  rebeca  bacuzinho  vive  em  igarapés.  Tem  
a  pele  áspera,  é  duro  e  curto.  Tem  a  boca  pe-
quena,  barbilhões  mentonianos  (barbichas),  es-
porão  venenoso  e  sua  região  ventral  é  clara.  
Possui  nadadeira  peitoral  e  caudal.  Só  se  ali-
menta  de  lodo.  
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21

HIXÕO  KƗKƗ
Ỹarõamë:  Hitëaka;  hiitëhia  kɨ
Português:  Peixe-agulha

Hwei,  hixõo  kɨkɨ  kakii,  pata  uha  kɨkɨ  kua,  
wai  uha  kɨkɨ  pree  kua.  Hwei  hixõo  kɨkɨ  ka  kii,  
taro  hamë  kɨkɨ  huu  tamoimi,  waoto  hamë  kɨkɨ  
xirõ  huu.  Sikɨ  si  utiti,  xinakɨ  kua,  nakɨ  wãisipë  
namo  kua.  Hwei  yai  thëkɨ,  thëpë  riã  ũkũmiri,  
kuë  yaro  yama  thëpë  waimi.  Yaraka  oxe  asipë  
waɨhe.

O  peixe  agulha  vive  em  rios  e  igarapés,  
este  peixe  não  nada  em  águas  profundas,  ape-
nas  superficialmente.  Possui  a  pele  lisa,  nadadei-
ra  caudal,  tem  dentes  pequenos  e  afiados.  Este  
peixe  não  é  comestível,  ele  cheira  mal  e  por  
isso  não  o  comemos.  Ele  alimenta-se  de  piabas  
pequenas.
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23

hõhõmAXi  
Ỹarõamë:  Hohomaxi
Português:  Aracu-flamengo

Hwei,  hõhõmaxi  ka  kii,  pata  uha  maxi  kua,  
yokotaha  maxi  pree  kua.  Maxi  uxi  yaputa,  xinakɨ  
kua,  yorasikɨ  kua,  mamuku  kua,  maxi  kãe  huu  
rope.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  hõremaxipë,  hore  
horepë,  kesikamapë  waɨ.  

O  aracu-flamengo  vive  em  rios  e  lagos.  
É  rajado  com  listras  pretas,  possui  nadadeira  
caudal,  nadadeira  peitoral,  olhos  e  nada  rapi-
damente.  Ele  se  alimenta  de  minhocas,  flores  e  
gafanhotos.  

20170407_PEIXES_miolo.indd   23 28/08/2017   12:50:54



24

20170407_PEIXES_miolo.indd   24 28/08/2017   12:50:56



24

20170407_PEIXES_miolo.indd   24 28/08/2017   12:50:56

25

hõNi  A
Ỹarõamë:  Horia
Português:  Jeju

Hwei,  hõni  aka  kii,  yokotaha  a  kua,  wai  
uha  a  pree  kua.  Yorasikɨ  kua,  xinakɨ  wakëhë,  
parɨkɨ  au,  mamuku  pree  kua,  nakɨ  kua,  mosikɨ  
kua,  a  huu  tëhë,  opisai  a  huu.  Ɨnaha  kure  thëpë  
waɨ:  hõremaxipë,  yaraka  asipë,  yaro  yãhipë  waɨ.  

O  jeju  vive  em  lagos  e  também  em  iga-
rapés.  Possui  nadadeira  dorsal  e  sua  nadadeira  
caudal  é  avermelhada.  Tem  a  região  dorsal  cla-
ra,  olhos,  dentes  e  escamas.  Ele  nada  devagar  
e  se  alimenta  de  minhocas,  piabas  e  pedaços  
de  carne.  
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27

ĨTAHI  A
Ỹarõamë:  Uraixi
Português:  Tamoatá  

Hwei  ĩtahi  aka  kii,  yokota  ha  a  kua,  wai  
uha  a  pree  kua.  A  uxi,  si  rõki,  a  huu  rope.  
Mamuku  wãisipë,  yõrakɨ  namo,  xinakɨ   kua,  he  
kohipë,  kahikɨ  kua.  A  iyaɨwi  ãhi  ãhi  pë  xirõ  waɨ.  

O  tamoatá  vive  em  lagos  e  também  nos  
igarapés.  É  escuro,  tem  a  pele  áspera  e  nada  
rapidamente.  Seus  olhos  são  pequenos.  Tem  
esporão  afiado,  nadadeira  caudal,  cabeça  dura  e  
boca.  Este  peixe  só  se  alimenta  de  lodo.  
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27

ĨTAHI  A
Ỹarõamë:  Uraixi
Português:  Tamoatá  

Hwei  ĩtahi  aka  kii,  yokota  ha  a  kua,  wai  
uha  a  pree  kua.  A  uxi,  si  rõki,  a  huu  rope.  
Mamuku  wãisipë,  yõrakɨ  namo,  xinakɨ   kua,  he  
kohipë,  kahikɨ  kua.  A  iyaɨwi  ãhi  ãhi  pë  xirõ  waɨ.  

O  tamoatá  vive  em  lagos  e  também  nos  
igarapés.  É  escuro,  tem  a  pele  áspera  e  nada  
rapidamente.  Seus  olhos  são  pequenos.  Tem  
esporão  afiado,  nadadeira  caudal,  cabeça  dura  e  
boca.  Este  peixe  só  se  alimenta  de  lodo.  
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29

KAHIKƗ  PRAUKUMA  A
Ỹarõamë:  Mamokixikae
Português:  Mandubé

Hwei,  kahikɨ  praukuma  aka  kii,  pata  uha  
a  kua.  Nakɨ  wãisipë  namoraka  wãrõhõ  kua,  si  
komi  utiti,  a  au,  xinakɨ  wakëhë  kua,  pusi  au,  
yorasikɨ  kua.  Kahikɨ  kua,  he  kua,  mamuku  kua,  a  
huu  rope.  Hapënaha  kure  thëpë  waɨ:  yaro  yãhi-
pë,  esikuruanapë,  yaraka  asipë  pree  waɨ.  

O  mandubé  vive  nos  rios.  Tem  vários  den-
tes  pequenos  e  afiados,  a  pele  lisa  e  cla-
ra.  Possui  nadadeira  caudal  vermelha  e  região  
dorsal  clara.  Tem  boca,  cabeça,  olhos  e  nada  
rapidamente.  Alimenta-se  de  pedaços  de  carne,  
caranguejos  e  piabas.
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31

KAhuAmA  A
Ỹarõamë:  Hohomaxi
Português:  Aracu-cabeça-gorda

Hwei,  kahuama  aka  kii,  pata  u  ha  a  
kua,  wai  uha  a  kua,  yokotaha  a  pree  kua.  
Nakɨ  wãisipë pree  namo  wãrõhõ  kua.  Repuku  
uxi  tũrũa,  kahikɨ  wãisipë,  mɨsɨpë  rape,  mosikɨ  
wãrõhõ,  yorasikɨ  utiti  kua.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  
yuri  yãhipë,  thõmõkoxipë,  ãhiãhipë,  horehorepë,  
huu  tihi  mopë,  hõremaxipë,  kõnapë,  kesikamapë  
pree  waɨ.

O  aracu-cabeça-gorda  vive  em  rios,  lagos  
e  também  em  igarapés.  Tem  vários  dentes  pe-
quenos  e  afiados,  tem  grandes  pontos  pretos  
na  lateral  de  seu  corpo,  sua  boca  é  pequena,  
tem  espinhas  compridas,  muitas  escamas  e  suas  
nadadeiras  são  macias.  Se  alimenta  de  pedaços  
de  peixes,  capins,  lodo,  flores,  sementes  das  
árvores,  minhocas,  formigas  pretas  e  gafanhotos.
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33

KANAO  AKAKƗ - 
KANOO  AHIKAKƗ  
Ỹarõamë:  Hihiakaki
Português:  Sarapó-ituí

Hwei,  kanao  akakɨ  kakii,  pata  uha,  yoko-
taha,  wai  uha  akakɨ  kua.  Pë  yai  mɨsɨpë  mahi,  pë  
taamu  uxihi,  mamuku  waisipë.  Ɨnaha  kure  thëpë  
waɨhe:  hõremaxipë  ukukaɨhe,  ãhi  ãhipë  ukukaɨhe,  
mrakapë  pëxë.  

O  sarapó  ituí  vive  em  rios,  lagos  e  tam-
bém  em  igarapés.  Tem  muitos  espinhos,  é  es-
curo  e  possui  olhos  pequenos.  Alimenta-se  de  
minhocas,  lodo  e  areia.  
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35

KATƗRAAHI  
Ỹarõamë:  Yurimoxi
Português:  Peixe-charuto

Hei,  katɨraa  hi  kakii,  pata  u  ha  hi  kua,  
yokota  ha  hi  kua,  wai  uha  hi  pree  kua,  ɨnaha  
kure  mau  upë  hamë  pë  kupra.  Nakɨ  wãisipë  
kua,  mosɨkɨ  pree  wãisipë  kua,  sikɨ  wãisipë  kua,  
yorasikɨ  kua,  xinakɨ  rasi  wãisipë.  Hapë  ɨnaha  kure  
thëpë  waɨhe:  kaxipë,  kõnapë,  yuri  xipë,  arepa  
kõnaxipëxë.

O  peixe  charuto  vive  em  rios,  lagos  e  
igarapés,  estes  são  seus  habitats.  Possui  dentes  
pequenos  e  escamas  também  pequenas.  Tem  
nadadeiras,  sendo  sua  nadadeira  caudal  fina.  Ele  
se  alimenta  de  formiga  jiquitaia,  formiga  preta,  
vísceras  de  peixes  e  cupins.
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37

KAWAHI  KƗKƗ
Ỹarõamë:  Akara  ximoxi
Português:  Puraqué

Hei,  kawahi  kɨkɨ  kakii,  pata  u  ha  kɨkɨ  kua,  
yokotaha  kɨkɨ  kua,  wai  uha  kɨkɨ  pree  kua.  Kɨkɨ  si  
utiti  mahi,  pë  hrake,  pë  ũremesi  wakë,  yorasɨkɨ  
kua,  nakɨ  wãisipë  namoraka  kua,  mamoku  pree  
wãisipë.  Yanomae  yamakɨ  xëpraɨ  he,  thëpë  si  
thomupë  pramaɨhe.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  yaraka  
asipë,  maxaxipë,  rãinasipë,  orupë,  usikuruanapë.  

O  puraqué  vive  em  rios,  lagos  e  igara-
pés.  Possui  a  pele  muito  lisa  e  escorregadia,  e  
a  garganta  vermelha.  Tem  nadadeiras,  dentes  
pequenos  e  afiados,  e  olhos  pequenos.  O  pu-
raqué  nos  fere  com  seus  choques  elétricos.  Ele  
se  alimenta  de  piabas,  traíras,  sarapós,  cobras  e  
caranguejos.
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39

KoKoKomAXi  
Ỹarõamë:  Uraixi  
Português:  Tamoatá  

Hwei,  kokokomaxi  kakii,  yõkotaha  xi  kua.  
Xi  taamu  kohipë,  xi  tee  mahi,  wãisia  nakɨ  marɨrɨ  
kua,  yorasikɨ  kua,  pei  mamuku  wãisipë  kua.  
Xi  huu  tëhë,  xi  yarayaramu,  kuë  yaro  xi  rope  
mahi.  Ɨhɨnë  hapënaha  kure  wamotima  thëpë  waɨ:  
yokota  a  uuxiha  ãhi  ãhi  pë  kuotayuwi  pë  waɨ,  
yokotaha  yãahanapë  hote  kaowiha,  ãhi  ãhipë  
yëtëkëowi  pë  ususaɨ,  huutihi  hoteha  kapiraxi  pë  
yëtëkëowi  pë  waɨ.  Ɨnaha  hwei  kokokomaxiaha  
kuowinë  kure  wamotima  thëpë  waɨ.  

O  tamoatá  vive  em  lagos.  É  um  peixe  
robusto  e  duro,  com  dentes  pequenos  e  
ásperos,  nadadeiras  laterais,  olhos  pequenos.  
Quando  nada  no  fundo  do  lago  muda  sempre  
a  direção,  movendo-se  rapidamente.  O  tamoatá  
se  alimenta  de  lodo  do  fundo  dos  lagos,  chupa  
as  folhas  lamacentas  que  caem  na  água  e  come  
algas  que  crescem  em  troncos  podres.  Estes  são  
os  alimentos  do  tamoatá.  
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Xi  taamu  kohipë,  xi  tee  mahi,  wãisia  nakɨ  marɨrɨ  
kua,  yorasikɨ  kua,  pei  mamuku  wãisipë  kua.  
Xi  huu  tëhë,  xi  yarayaramu,  kuë  yaro  xi  rope  
mahi.  Ɨhɨnë  hapënaha  kure  wamotima  thëpë  waɨ:  
yokota  a  uuxiha  ãhi  ãhi  pë  kuotayuwi  pë  waɨ,  
yokotaha  yãahanapë  hote  kaowiha,  ãhi  ãhipë  
yëtëkëowi  pë  ususaɨ,  huutihi  hoteha  kapiraxi  pë  
yëtëkëowi  pë  waɨ.  Ɨnaha  hwei  kokokomaxiaha  
kuowinë  kure  wamotima  thëpë  waɨ.  

O  tamoatá  vive  em  lagos.  É  um  peixe  
robusto  e  duro,  com  dentes  pequenos  e  
ásperos,  nadadeiras  laterais,  olhos  pequenos.  
Quando  nada  no  fundo  do  lago  muda  sempre  
a  direção,  movendo-se  rapidamente.  O  tamoatá  
se  alimenta  de  lodo  do  fundo  dos  lagos,  chupa  
as  folhas  lamacentas  que  caem  na  água  e  come  
algas  que  crescem  em  troncos  podres.  Estes  são  
os  alimentos  do  tamoatá.  
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41

KurApo  Kohi;  
Koriropo  
Ỹarõamë:  Hia  kaki
Português:  Bicuda-urumara

Hwei,  kurapo  kohi  ka  kii,  pata  uha  kohi  
kua.  Kohi  rape,  kahikɨ  rape,  mamuku  kua,  nakɨ  
kua.  Kohi  huu  tëhë,  kohi  rope  mahi.  Ɨnaha  kure  
thëpë  waɨ:  yaraka  asipë,  maxaxipë,  kahuamapë,  
rãinasipë  pree  waɨ.

O  bicuda  urumara  vive  nos  rios.  É  compri-
do,  tem  boca  também  comprida,  possui  olhos,  
dentes  e  nada  de  maneira  veloz.  Ele  se  alimen-
ta  de  piabas,  traíra,  aracú  e  também  sarapó.  
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43

Kurito  A
Ỹarõamë:  Kiriria
Português:  Surubim

Hwei,  kurito  akakii,  pata  uha  a  kua,  yoko-
taha  a  pree  kua,  wai  u  õkio  tëhë  a  pree  huu.  A  
yaɨpɨkɨyãɨkano,  kahikɨ  prauku,  nakɨ  wãisipë  kua,  
yorasikɨ  pree  kua,  sikɨ  si  utiti  hrake,  kasikɨ  kõi  
rape.  Yanomame  yamakɨ  kãe  pree  tikipraɨhe  pë  
yõrakɨnɨ.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  yuripë,  orupë,  
tooropë,  rãinasipë,  usikuruanapë  waɨ.  

O  surubim  vive  em  rios,  lagos  e  aparece  
nos  igarapés  em  épocas  de  cheia.  Este  peixe  
tem  listras  serpentiformes  em  seu  dorso,  possui  
boca  larga,  dentes  pequenos  e  nadadeiras.  Sua  
pele  é  lisa,  escorregadia  e  seus  barbilhões  são  
compridos.  Ele  fere  os  yanomami  com  seu  es-
porão.  O  surubim  alimenta-se  de  peixes,  cobras,  
bodó,  sarapó  e  caranguejo.
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45

mAKeremA  ASi  
Ỹarõamë:  Mamokiwakuwëia
Português:  Jacundá

Hwei  makerema  asi  kakii,  mau  u  pë  hamë  
asipë  kupra,  wai  uka  thakɨha  asi  kua,  yokota  
ha  asi  kua,  pata  u  ha  asi  pree  kua.  Ũremesi  
wakëhe,  nakɨ  namoraka  wãrõhõ.  Mosikɨ  wãisipë  
kua,  yorasikɨ  kua.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  yuri  oxe  
pë,  hõremaxipë,  hĩprẽmapë.  

O  jacundá  vive  em  rios,  poços,  igarapés  e  
também  em  lagos.  Possui  a  parte  da  frente  de  
sua  região  ventral  avermelhada.  Seus  numerosos  
dentes  são  afiados.  Ele  tem  escamas  pequenas  
e  nadadeiras.  Alimenta-se  de  peixes  pequenos,  
minhocas  e  lagartas.
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47

mAKutumoSi -   
mAKutumo  
Ỹarõamë:  Wakarumo
Português:  Mandi

Hwei,  makutumosi  ka  kii,  pata  uha  mosi  
kua.  Sikɨsi  utiti,  pusi  axi,  yorasikɨ  kua,  yõrakɨ  kua,  
mamuku  au,  he  tẽe,  kahikɨ  kua,  nakɨ  wãisipë  
kua,  mosi  huu  rope.  Ɨhɨ  thëpë  wai,  yanomae  
yamakɨ  tikaɨ  he.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  horema-
xipë,  huu  tihimopë  pree  waɨ.  

O  mandi  vive  no  rio.  É  liso,  possui  região  
ventral  amarelada,  nadadeira  dorsal,  olhos  bran-
cos,  cabeça  dura,  tem  boca  e  dentes  pequenos.  
Nada  rapidamente.  O  mandi  nos  fere  com  seu  
esporão.  Ele  se  alimenta  de  minhocas  e  frutas  
que  caem  das  árvores.  
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49

mAmo  uXimA  A
Ỹarõamë:  Oheaxi  a
Português:  Piaba

Hei,  mamo  uxima  a  kakii,  pata  uha  a  kua,  
yokota  ha  a  kua,  wai  uha  a  pree  kua,  ɨnaha  
kure  mau  upë  hamë  pë  kupra.  Mosikɨ  wãisipë  
kua,  yorasikɨ  kua.  Mamo  uxima  a  mamo  wakë,  
xina  kɨ  wãisi  pë,  xina  kɨ  uxi,  kahikɨ  wãisipë  kua,  
nakɨ  wãisipë.  Ɨnaha  kure  wamotima  thëpë  waɨhe:  
arepo  konaxipë,  yaro  yãhipë,  hõremaxipë,  pĩriko-
na  sipë,  hĩpremapë  waɨ.  

A  piaba  vive  em  rios,  lagos  e  igarapés,  
estes  são  seus  habitats.  Possui  escamas  peque-
nas  e  nadadeiras.  A  piaba  tem  olhos  vermelhos,  
pequena  nadadeira  caudal  escura,  boca  peque-
na  e  dentes  também  pequenos.  Alimenta-se  de  
cupins,  pedaços  de  carne,  minhocas,  formigas  e  
lagartas.
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51

mAXAKA  WAtimA  A
Ỹarõamë:  Korimata;  Maxita  warima
Português:  Curimatã

Hwei,  maxaka  watima  aka  kii,  pata  uha  a  
kua,  yokotaha  a  pree  kua.  Xinakɨ  kua,  yorasikɨ  
kua,  nakɨ  namoraka  kua,  kahikɨ  horoto.  A  iyaɨwi,  
ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  huu  hipë  tare,  ahĩ  ahĩpë,  
huu  tihipë  kapiraxipë,  mrãkapë  pree  waɨ.  

O  curimatã  vive  em  rios  e  lagos.  Possui  
nadadeira  caudal  e  dorsal,  dentes  afiados  e  
boca  redonda.  Alimenta-se  de  pau  podre,  lodo,  
algas  de  troncos  podres  e  também  areia.
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53

mAXAXi - mAXApAXi
Ỹarõamë:  Waxa  paxi
Português:  Traíra

Hwei,  maxaxi  kakii,  yokotaha  xi  kua,  pata  
uha  xi  kua,  wai  uha  xi  pree  kua.  Nakɨ  namo,  
mosikɨ  wãrõhõ,  xi  taamu  uxi,  xi  pree  waithiri  
hwëtɨ.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  yaro  yãhipë,  yuri  
pë,  hĩprẽmapë,  usikuruana  pë,  yaraka  oxe  asi  pë,  
orupë,  kesikama  pë  waɨ.  

A  traíra  vive  em  lagos,  rios  e  igarapés.  
Possui  dentes  afiados  e  muitas  escamas.  É  es-
cura  e  muito  brava.  Alimenta-se  de  pedaços  
de  carne,  peixes,  lagartas,  caranguejos,  piabas  
pequenas,  cobras  e  gafanhotos.
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55

MAYËPA  KƗKƗ -   
MAYOPA  KƗKƗ
Ỹarõamë:  Mayo  pëtaxiki
Português:  Sarapó;  Ituí-cavalo

Hwei,  mayopa  kɨkɨ  ka  kii,  wai  uha  kɨkɨ  kua.  
Mayopa  kɨkɨ  rasi,  si  utiti,  kɨkɨ  uxi,  xinakɨ  kua,  
mamuku  wãisipë,  kahikɨ  pree  wãisipë,  nakɨ  yai  
kuaimi.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  yãa  hanapë  ãhi  
ãhi  pë  xuu  ukukaɨ.

O  sarapó  (ou  ituí-cavalo)  vive  em  igarapés.  
É  fino  e  comprido,  escuro,  e  tem  a  pele  lisa.  
Possui  nadadeira  caudal,  olhos  pequenos,  boca  
pequena  e  não  tem  dentes.  Este  peixe  se  
alimenta  do  lodo  de  folhas  podres.  
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57

MƗSI  ĨYËRIMA  A
Ỹarõamë:  Mamoki  perima  
Português:  Matupiri  

Hwei,  mɨsi  ĩyërima  wããha  a  kakii,  patau  
hamë  a  pɨrɨa,  wai  uha  a  pɨrɨa,  yokotaha  a  pree  
pɨrɨa.  A  taamu  au,  pëi  nakɨ  wãisipë  namo  marɨrɨ,  
a  pusi  wakë,  pei  xinakɨ  kua,  pei  mamuku  wakë  
uxi  nikere  kua,  a  huu  rope  rërëataru.  Hapënaha  
kure  wamotima  thëpë  waɨ:  waiu  uha  arepako-
naxipë  keo  tëhë  pë  waɨ,  horemaxi  pë  waɨ,  korai  
toxi  pëha  yaro  yãhipë  hiiowi  yahipë  waɨ,  kuta-
renaha  ai  thëpë  waɨ  nikerupuo.

O  matupiri  vive  em  rios,  igarapés  e  lagos.  
Ele  é  claro,  tem  dentes  pequenos  e  ásperos,  
região  ventral  vermelha.  Possui  nadadeira  caudal,  
olhos  vermelhos  e  pretos.  Nada  rapidamente  e  
para  de  repente.  Ele  se  alimenta  de  cupins  que  
caem  nos  igarapés,  minhocas,  iscas  de  carne  
colocadas  no  anzol,  e  muitas  outras  coisas.  
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59

NA  IYËMAKƗKƗ
Ỹarõamë:  Na  iyemaki  
Português:  Sarapó  

Hwei,  na  iyëmakɨkɨ  kakii,  waiuha  kɨkɨ  pɨrɨa.  
Pei  kɨkɨ  nakɨ  kuaimi,  pei  kɨkɨ  kahikɨ  wãisipë.  Na  
iyëma  kɨkɨ  ora  prauku  makii,  kɨkɨ  xinakɨ  wãisipë  
hiiya.  Pë  taamu  au,  si  utiti  hrãke  totihi,  pë  huu  
tëhë,  opisai  kɨkɨ  huu  tiirua  yapaa  prararu.  Hapë-
naha  kure  thëpë  waɨ:  hõremaxipë  waɨ,  maamaha  
ãhi  ãhipë  yëtëkëowi  pë  waɨ,  ɨnaha  na  iyëma  
waiuha  kɨkɨ  kuowinë  kure  thëpë  waɨ.

O  sarapó  vive  em  igarapés.  Ele  não  tem  
dentes  e  sua  boca  é  muito  pequena.  Possui  a  
fronte  proporcionalmente  grande  se  comparada  
à  sua  cauda  muito  fina.  Ele  é  claro,  sua  pele  é  
escorregadia  e  ele  nada  lentamente  para  frente  
e  para  trás.  O  sarapó  se  alimenta  de  minhocas  
e  lodo  presente  nas  pedras.  Estes  são  os  ali-
mentos  do  sarapó  que  vive  nos  igarapés.
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Ỹarõamë:  Na  iyemaki  
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61

NAKASi  WAtiKArAmA  A
Ỹarõamë:  Matararemaki
Português:  Candiru

Hwei,  nakasi  watikarama  a  kakii,  pata  uha  
a  kua,  wai  uha  ai  a  pree  kua.  Wãisia  nakɨ  kua,  
yorasikɨ  wãisipë  kua,  xinakɨ  kua,  a  au,  a  rape  
mahi,  he  puhutu,  mamuku  kua,  kahikɨ  wãisipë,  
kasikɨ  kua.  Yamapë  waɨ  taimi.

O  candiru  vive  no  rio  e  também  nos  iga-
rapés.  Tem  dentes  pequenos,  nadadeira  dorsal  
pequena  e  nadadeira  caudal.  É  muito  compri-
do,  claro,  sua  cabeça  é  chata,  tem  olhos  e  sua  
boca  é  pequena.  Tem  barbilhão  maxiliar  e  bar-
bilhões  mentonianos  (barbicha).  Nós  yanomami  
não  comemos  este  peixe.  
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63

NAKƗ  RAPE  A
Ỹarõamë:  Nakita
Português:  Pirandirá;  peixe-cachorro

Hei,  nakɨ  rape  a  kakii,  pata  uha  a  xirõ  kua.  
Mamuku  pree,  yorasikɨ  utiti  kua,  mosikɨ  wãisipë  
kua,  a  mɨsɨpë  rape,  nakɨ  pree  rape,  a  waithiri,  a  
au  hwëtɨ.  Hapënaha  kure  thëpë  waɨ:  sarakasi  pë  
waɨ,  ai  yuri  pë  pree  waɨ.  

O  pirandirá  (ou  peixe-cachorro)  vive  apenas  
nos  rios.  Tem  olhos  grandes,  nadadeiras  macias,  
escamas  pequenas,  espinhas  compridas,  dentes  
também  compridos.  É  claro  e  muito  bravo.  
Alimenta-se  de  acari-cachimbo  e  outros  peixes.  
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65

NAKƗ  WAXORO  A
Ỹarõamë:  Hiakaki  hiihia  kaki
Português:  Dente  de  cão;  Peixe  cachorro

Hwei,  nakɨ  waxoro  aka  kii,  pata  uha  a  
kua,  wai  uha  a  pree  kua.  Pusi  au,  nakɨ  wãisipë  
wãrõhõ  kua,  xinakɨ  kua,  yorasikɨ  kua,  kahikɨ  rape  
kua.  A  huu  tëhë,  a  rope  mahi.  Hapenaha  kure  
wamotima  thëpë  waɨ:  yaraka  asipë  waɨ,  yaro  
yãhipë  waɨ.  

O  dente  de  cão  (ou  peixe  cachorro)  vive  
em  rios  e  também  em  igarapés.  Possui  o  dorso  
claro,  vários  dentes  pequenos,  nadadeiras  caudal  
e  dorsal  e  boca  comprida.  Nada  rapidamente.  
Ele  se  alimenta  de  piabas  e  pedaços  de  carne.
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65

NAKƗ  WAXORO  A
Ỹarõamë:  Hiakaki  hiihia  kaki
Português:  Dente  de  cão;  Peixe  cachorro

Hwei,  nakɨ  waxoro  aka  kii,  pata  uha  a  
kua,  wai  uha  a  pree  kua.  Pusi  au,  nakɨ  wãisipë  
wãrõhõ  kua,  xinakɨ  kua,  yorasikɨ  kua,  kahikɨ  rape  
kua.  A  huu  tëhë,  a  rope  mahi.  Hapenaha  kure  
wamotima  thëpë  waɨ:  yaraka  asipë  waɨ,  yaro  
yãhipë  waɨ.  

O  dente  de  cão  (ou  peixe  cachorro)  vive  
em  rios  e  também  em  igarapés.  Possui  o  dorso  
claro,  vários  dentes  pequenos,  nadadeiras  caudal  
e  dorsal  e  boca  comprida.  Nada  rapidamente.  
Ele  se  alimenta  de  piabas  e  pedaços  de  carne.

20170407_PEIXES_miolo.indd   65 28/08/2017   12:51:59



66

20170407_PEIXES_miolo.indd   66 28/08/2017   12:52:03

67

NArAXiNAmoo  A
Português:  Mamuri

Hwei,  naraxinamoo  a  kakii  pata  u  ha  a  
kua,  yokota  ha  a  pree  kua,  wai  u  preo  pëha  a  
pree  kua.  Nakɨ  pree  kua,  mosikɨ  kua,  yãhikɨ  xirõ  
kua.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  yuri  pë,  yaro  yãhipë,  
hĩprema  pë,  horemaxipë,  konapë,  huu  himopë,  
pirimahupë.

O  mamuri  vive  em  rios,  lagos  e  também  
em  igarapés  nas  épocas  de  cheia.  Tem  dentes,  
escamas  e  só  carne  [sem  espinhas].  Alimenta-
se  de  peixes,  pedaços  de  carne,  calangos,  
minhocas,  formigas  pretas,  cupins,  sementes  de  
árvores  e  taperebá.
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67

NArAXiNAmoo  A
Português:  Mamuri

Hwei,  naraxinamoo  a  kakii  pata  u  ha  a  
kua,  yokota  ha  a  pree  kua,  wai  u  preo  pëha  a  
pree  kua.  Nakɨ  pree  kua,  mosikɨ  kua,  yãhikɨ  xirõ  
kua.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  yuri  pë,  yaro  yãhipë,  
hĩprema  pë,  horemaxipë,  konapë,  huu  himopë,  
pirimahupë.

O  mamuri  vive  em  rios,  lagos  e  também  
em  igarapés  nas  épocas  de  cheia.  Tem  dentes,  
escamas  e  só  carne  [sem  espinhas].  Alimenta-
se  de  peixes,  pedaços  de  carne,  calangos,  
minhocas,  formigas  pretas,  cupins,  sementes  de  
árvores  e  taperebá.
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69

pAKo  A
Ỹarõamë:  Pakou  a
Português:  Pacú-prata

Hwei,  pako  a  kakii,  pata  uha  a  kua.  A  
mɨsɨpë,  mosikɨ  wãisipë  kua,  yorasikɨ  kua,  a  au,  
nakɨ  thɨkɨ  axi.  Hwei  pako  a  kakiinë,  ɨnaha  kure  
thëpë  waɨ:  hore  hore  pë,  yaro  yãhipë,  hõrema-
xipë,  huu  himo  pë.  

O  pacú-prata  vive  no  rio.  Tem  muitas  
espinhas,  suas  escamas  são  finas e tem  
nadadeiras. Ele é  claro e seu  opérculo  é  amarelo.  
O  pacú-prata  se  alimenta  de  flores,  pedaços  de  
carne,  minhocas  e  sementes  de  árvores.
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pAKo  A
Ỹarõamë:  Pakou  a
Português:  Pacú-prata

Hwei,  pako  a  kakii,  pata  uha  a  kua.  A  
mɨsɨpë,  mosikɨ  wãisipë  kua,  yorasikɨ  kua,  a  au,  
nakɨ  thɨkɨ  axi.  Hwei  pako  a  kakiinë,  ɨnaha  kure  
thëpë  waɨ:  hore  hore  pë,  yaro  yãhipë,  hõrema-
xipë,  huu  himo  pë.  

O  pacú-prata  vive  no  rio.  Tem  muitas  
espinhas,  suas  escamas  são  finas e tem  
nadadeiras. Ele é  claro e seu  opérculo  é  amarelo.  
O  pacú-prata  se  alimenta  de  flores,  pedaços  de  
carne,  minhocas  e  sementes  de  árvores.
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71

pAtAre  AXi  
Ỹarõamë:  Paerea;  pararea
Português:  Mandizinho

Hwei  patare  axi  ka  kii  wai  uha  axi  kua,  
pata  uha  axi  pree  kua.  Si  utiti,  yõrakɨ  namo  kua,  
axi  uxi,  pusi  au,  xinakɨ  au,  pei  yorasikɨ  kua.  Nakɨ  
namoraka  kua,  kahikɨ  kua,  pei  he  pree  kua,  axi  
huu  tëhë,  axi  rope.  Axi  iyaɨwi,  ɨnaha  kure  thëpë  
waɨ:  hõremaxi  pë,  huu  tihi  mope,  yaraka  oxe  
asipë  pree  waɨ.  

O  mandizinho  vive  em  igarapés  e  rios.  Tem  
pele  lisa,  esporão  afiado,  é  preto  com  região  
ventral  clara.  Possui  nadadeira  caudal  clara  e  
nadadeira  adiposa.  Tem  dentes  afiados,  boca,  
cabeça  grande  e  nada  rapidamente.  Alimenta-
se  de  minhoca,  frutas  que  caem  das  árvores  e  
piabas.
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71

pAtAre  AXi  
Ỹarõamë:  Paerea;  pararea
Português:  Mandizinho

Hwei  patare  axi  ka  kii  wai  uha  axi  kua,  
pata  uha  axi  pree  kua.  Si  utiti,  yõrakɨ  namo  kua,  
axi  uxi,  pusi  au,  xinakɨ  au,  pei  yorasikɨ  kua.  Nakɨ  
namoraka  kua,  kahikɨ  kua,  pei  he  pree  kua,  axi  
huu  tëhë,  axi  rope.  Axi  iyaɨwi,  ɨnaha  kure  thëpë  
waɨ:  hõremaxi  pë,  huu  tihi  mope,  yaraka  oxe  
asipë  pree  waɨ.  

O  mandizinho  vive  em  igarapés  e  rios.  Tem  
pele  lisa,  esporão  afiado,  é  preto  com  região  
ventral  clara.  Possui  nadadeira  caudal  clara  e  
nadadeira  adiposa.  Tem  dentes  afiados,  boca,  
cabeça  grande  e  nada  rapidamente.  Alimenta-
se  de  minhoca,  frutas  que  caem  das  árvores  e  
piabas.
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73

pAXoXi  
Português:  Liro;  Jurupoca

Hwei,  paxoxi  ka  kii,  pata  uha  xi  kua.  Xi  au,  
nakɨ  wãisipë  kua,  sikɨ  si  utiti,  yõrakɨ  wai,  ma-
muku  kua,  xi  huu  rope  mahi.  Ɨnaha  kure  thëpë  
waɨ:  yuripë  oxe  pë,  hõremaxipë,  huu  tihi  mopë,  
esikuruanapë  waɨ.

O  liro  (ou  jurupoca)  vive  no  rio.  É  claro,  
tem  dentes  pequenos,  pele  lisa e  esporão  
venenoso.  Possui  olhos  e  nada  rapidamente.  
Ele  se  alimenta  de  peixes  pequenos,  minhocas,  
sementes  das  árvores  que  caem  no  rio  e  
caranguejos.  
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75

PĨOKOMA  UXI  
Ỹarõamë:  Huxiki  pakarema
Português:  Bodó-seda

Hwei,  pĩokoma  uxi  ka  kii,  pata  uha  uxi  kua.  
Uxi  pree  taamu  uxi,  yõrakɨ  namoraka,  si  rõki,  
hũkasikɨ  kõi  kua,  uxi  puhutu  kuyuhu,  kahikɨ  kua,  
mamuku  pree  kua.  Uxi  huu  tëhë,  uxi  rope.  Uxi  
iyãɨwi,  huu  tihi  sikɨ  ususaɨ,  ahĩ  ahĩ  pë,  mrãkapë  
pree  waɨ.

O  bodó-seda  vive  no  rio.  É  escuro,  tem  
esporão  afiado e  sua  pele  é  áspera.  Possui  
barbilhões  mentonianos, o  corpo  curvado  para  
baixo, boca  e  olhos.  Este  peixe  nada  veloz.  
Alimenta-se  de  algas  que  crescem  nos  troncos  
podres, de  lama  e de areia.
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77

pooKoSi
Ỹarõamë:  Parekoxi
Português:  Acará-preto

Hei  pookosi  kakii,  pata  uha  kosi  kua,  
yokota  ha  kosi  kua,  wai  uha  kosi  pree  kua,  
ɨnaha  kure  mau  upë  hamë  pë  kupra.  Pookosipë  
nakɨ  wãisipë  kua,  kosipë  mosikɨ  xirõ  waroho  
kua,  yorasɨkɨ  kua.  Pookosinë,  hapë  ɨnaha  kure  
thëpë  waɨ:  hõremaxi  pë,  yaro  yãhi  pë,  xãmi  pë  
pree  waɨ.

O  acará-preto  vive  em  rios,  lagos  e  
igarapés,  estes  são  seus  habitats.  Este  peixe  tem  
dentes  pequenos,  muitas  escamas  e nadadeiras.  
Ele  se  alimenta  de  minhocas,  pedaços  de  carne  
e  ciscos  que  caem  na  água.
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79

puSi  YAumA  A
Ỹarõamë:  Mohuxiki;  Pakarema
Português:  Borboleta-branca

Hei  pusi  yauma  a  kakii,  pata  uha  a  kua,  
makii  wai  u  õki  o  tëhë,  wai  uha  a  xirõ  huu,  a  
ohi  hëtëmu  yaro.  A  mɨsɨpë,  mosikɨ  kua,  yorasikɨ  
pree  kua,  kahikɨ  wãisipë,  xinakɨ  wãisipë  rasi,  
komi  a  au.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨhe:  arepo  
kõnaxipë,  yaro  yãhipë,  hõremaxipë,  pĩrĩkõna  sipë,  
hĩpremapë,  hore  pë  waɨ.  

O  peixe  borboleta-branca  vive  no  rio,  
porém  aparece  nos  igarapés  durante  as  épocas  
de  cheia  para  procurar  alimentos.  Tem  espinhas,  
escamas e  nadadeiras.  Sua  boca  é  pequena,  tem  
nadadeira  caudal  fina  e  é  todo  branco.  Este  
peixe  se  alimenta  de  cupins,  pedaços  de  carne,  
minhocas,  formigas  pretas,  lagartas  e  flores.  
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81

puSi  YAumA  A
Ỹarõamë:  Paroa
Português:  Sardinha-papuda

Hwei,  pusi  yauma  aka  kii,  yokotaha  a  kua.  
A  komi  au,  xinakɨ  uxi,  yorasikɨ  wãisipë  ëpëhë,  
waoto  hamë  a  huu.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  
hore  horepë,  kesikamapë,  kõnapë,  hõremaxipë,  
arepakõnaxipë  pree  waɨ.  

A  sardinha  papuda  vive  nos  lagos.  É  clara 
e  tem  nadadeira caudal escura. Suas  nadadeiras  
são  pequenas  e  flexíveis.  Nada  superficialmente.  
Alimenta-se  de  flores,  gafanhotos,  formiga  preta,  
minhocas  e  cupins.
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RÃINASIKƗ - RÃINATISIKƗ
Ỹarõamë:  Naitaxiki
Português:  Sarapó

Hwei,  rãinasikɨ  kakii,  maama  pëkaha  nasikɨ  
kua,  wai  uha  nasikɨ  pree  kua.  Maama  pëkaha  
nasikɨ  kuowi,  nasikɨ  uxi.  Wai  uha  nasikɨ  kuo  
paxiowi,  nasikɨ  uxi  yaputano.  Mamuku  wãisipë  
kua,  nakɨ  kuaimi,  nasipë  mɨsɨpë,  sikɨ  wãisipë  kua.  
Tii  tëhë  pë  xirõ  huu,  wakara  tëhë  pë  huimi.  
Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  hõrema  xipë,  ãhi  ãhi  pë.

 O  sarapó  vive  entre  as  pedras  do  rio  e  
nos  igarapés.  O que  vive  entre  as  pedras  do  rio  
é  escuro,  já  aquele  que  vive  nos  igarapés  tem  
faixas  pretas  transversais.  O  sarapó  tem  olhos  
pequenos,  não  tem  dentes,  tem  várias  espinhas  
pequenas  e  sua  pele  é  fina.  Este  peixe  só  nada  
a  noite,  não  nada  de  dia.  Ele se alimenta de  mi-
nhocas  e  lodo.
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85

RÕMI  HIKƗ  
Ỹarõamë:  Nomihiki
Português:  Piranambu;  Barba-chata;  Barbado

Hwei,  rõmi  hikɨ  kakii,  pata  uha,  wai  u  
preeowi  hikɨ  kua.  Mɨsɨkɨpë  kuaimi,  yorasikɨ  namo  
kua,  sikɨ  si  pree  utiti,  hikɨ  taamu  kuo  pënaha  
wããha  kua,  hikɨ  rõmihipë  yaro.  Hikɨ  taamu  au,  
repuku  uxi  kreeria,  kasikɨ  kõi  rape,  mamuku  
wakë.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨhe:  arepo  konaxipë,  
yaro  yãhipë,  hõremaxipë,  usikuruanapë,  huu  
tihimopë.  

O  piranambu  (barba-chata;  barbado)  
vive  em  rios  e em igarapés grandes.  Não  tem  
espinhas,  possui  esporão  afiado,  pele  lisa  e,  
como  seu  nome  já  diz,  é  magro.  O  pirambu  é  
claro,  possui  faixa  lateral,  barbilhões  mentonianos  
(barbichas)  compridos  e  olhos  vermelhos.  Este  
peixe  se  alimenta  de  cupim,  pedaços  de  carne,  
minhocas,  caranguejos  e  sementes  das  árvores.  
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RÕMI  HIKƗ  
Ỹarõamë:  Nomihiki
Português:  Piranambu;  Barba-chata;  Barbado

Hwei,  rõmi  hikɨ  kakii,  pata  uha,  wai  u  
preeowi  hikɨ  kua.  Mɨsɨkɨpë  kuaimi,  yorasikɨ  namo  
kua,  sikɨ  si  pree  utiti,  hikɨ  taamu  kuo  pënaha  
wããha  kua,  hikɨ  rõmihipë  yaro.  Hikɨ  taamu  au,  
repuku  uxi  kreeria,  kasikɨ  kõi  rape,  mamuku  
wakë.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨhe:  arepo  konaxipë,  
yaro  yãhipë,  hõremaxipë,  usikuruanapë,  huu  
tihimopë.  

O  piranambu  (barba-chata;  barbado)  
vive  em  rios  e em igarapés grandes.  Não  tem  
espinhas,  possui  esporão  afiado,  pele  lisa  e,  
como  seu  nome  já  diz,  é  magro.  O  pirambu  é  
claro,  possui  faixa  lateral,  barbilhões  mentonianos  
(barbichas)  compridos  e  olhos  vermelhos.  Este  
peixe  se  alimenta  de  cupim,  pedaços  de  carne,  
minhocas,  caranguejos  e  sementes  das  árvores.  

20170407_PEIXES_miolo.indd   85 28/08/2017   12:52:28



86

20170407_PEIXES_miolo.indd   86 28/08/2017   12:52:31



86

20170407_PEIXES_miolo.indd   86 28/08/2017   12:52:31

87

SARAKA  SIKƗ
Ỹarõamë:  Xikawexiki
Português:  Acari-cachimbo

Hwei,  saraka  sikɨ  kakii,  pata  uha,  yokota  
ha  waiu  preeowi  ha  sikɨ  kua,  mau  u  mraka  
pëopëha  sikɨ  pree  kua.  Sikɨ  si  rõki,  pei  yorasikɨ  
namõrãka,  sikɨ  xinakɨ  rape  xatia,  kahikɨ  rasi,  sikɨ  
rõmihipë.  Saraka  sikɨ  iyaɨ  pihio  tëhë,  mraka  pë  
xirõ  ukukaɨhe,  huu  tihi  horepë  kãowi  tihi  xuu  
ukukaɨ,  ãhi  ãhipë  pree  ukukaɨ.  

O  acari-cachimbo  vive  em  rios,  lagos,  
igarapés  grandes  e  em  margens  de águas  
arenosas.  Este  peixe  é  rugoso,  tem  esporão  
afiado,  rabo  comprido  e  boca  chata.  É  magro.  
Quando  o  acari-cachimbo  quer  comer,  ele  suga  
areia,  suga  o  líquido  que  sai  de  pedaços  de  
pau  podre  no  fundo  da água e também lodo.  
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89

SipoKuu  A -  
KuYu  KuYu  A
Ỹarõamë:  Aukamorima  a
Português:  Cuiu-cuiu

Hwei,  sipokuu  a  kakii,  pata  uha  a  pɨrɨa.  A  
komi  uxi,  yaɨpɨkɨ  namoraka,  yorasikɨ  pree  kua,  
mamuku  wãisipë,  kahikɨ  wãisipë,  kasikɨ  kõi  utiti,  
pei  nakɨ  wãisipë  xirõ  kua.  Ɨnaha  kure  thëpë  
waɨ:  hõremaxipë,  huu  himopë,  usikuruanapë,  
pookosipë  waɨ.

O  cuiu-cuiu  vive  no  rio.  É  escuro,  tem  
barbatana  dorsal  espinhosa, nadadeira  dorsal,  
olhos  e  boca  pequena.  Seus  barbilhões  
(barbichas)  são  macios  e  seus  dentes  pequenos.  
Alimenta-se  de  minhocas,  frutos  caídos  das  
árvores,  caranguejos  e  acará-preto.
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91

tAKi  A
Ỹarõamë:  Taki  a
Português:  Piranha-preta

Hwei,  taki  akakii,  pata  uha  a  kua,  wai  uha  
a  kuaimi.  Taroha  a  hapa  kuo  tëhë,  a  auo  makii  
a  yaprari  tëhë  a  uxi  prario.  Mosikɨ  pree  kua,  pei  
nakɨ  namo  mahi  kua,  a  waithiri,  pei  yorasikɨ  kua,  
a  naiki  mahi.  Hapënaha  kure  thëpë  waɨ:  yaro  
yãhipë,  hõremaxipë,  yuripë.

A  piranha-preta  vive  em  rios,  não  vive  em  
igarapés.  Primeiro,  quando  está  dentro  do  rio,  
nós  a  enxergamos  clara,  mas  quando  é  pescada  
se  torna  escura.  Possui  escamas, nadadeiras e 
dentes  muito  afiados. É  feroz, um  peixe  que  tem  
muita  fome  de  carne. Alimenta-se  de  pedaços  
de  carne,  minhocas  e  outros  peixes.
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93

TƗHƗ  SI  
Ỹarõamë:  Mamokixikae  heruruwei
Português:  Cangati

Hwei,  tɨhɨ  si  ka  kii,  pata  uha  si  kua,  
maama  pëkaha  si  titia.  Si  uxi,  nakɨ  xirõ  wãisipë  
namoraka  kua,  si  komi  utiti,  yorasikɨ  kua,  xinakɨ  
kua,  pusi  au,  yõrakɨ  tëyëkë  namoraka  kohipë,  
he  tẽe,  mamuku  kua,  kahikɨ  kua.  Si  huu  rope.  
Hapënaha  kure  thëpë  waɨ:  yaro  yãhipë,  huu  
tihimopë,  kesikamapë,  hõremaxipë  pree  waɨ.  

O  cangati  vive  no  rio,  entre  as  pedras.  
É  escuro,  seus  dentes  são  muito  pequenos  e  
afiados, sua  pele  é  lisa.  Possui  nadadeira  caudal  
e  dorsal, a  região  ventral clara, esporão curvado 
e afiado. Tem cabeça  dura,  olhos e  boca. Nada  
rapidamente. Alimenta-se  de  pedaços  de  carne,  
frutos  que  caem  das  árvores,  gafanhotos  e  
minhocas.  
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95

tooro  A
Ỹarõamë:  Watorohoma;  Motoro  huma
Português:  Acari-bodó

Hwei,  tooro  aka  kii,  pata  uha  a  kua.  
Si  rõki,  a  uxi  pihi  wehehe,  yõrakɨ  namoraka,  
mamuku  kua,  yorasikɨ  kua.  Kahikɨ  horoto,  wãisia  
nakɨ  namoraka  kua,  a  huu  tëhë,  a  rope.  A  
iyaɨwi,  ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  huu  tihi  kãowi  tihi  
xirõ  thaɨxi  ususaɨ,  maxaka  a  pree  waɨ.  

O  acari-bodó  vive  nos  rios.  Possui  a  pele  
áspera e  é  escuro  com  manchas  amarronzadas. 
Tem  esporão  afiado, olhos  e  nadadeira  dorsal.  
Sua  boca  é  redonda,  seus  dentes  são  pequenos  
e  afiados.  Nada  rapidamente. Alimenta-se 
sugando o lodo presente em  troncos  podres  e  
também  come  barro.
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tooro  A
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97

ŨWÃ-ŨWÃMA  A
Ỹarõamë:  Kokaraxi
Português:  Branquinho;  Curimatã

Hei  ũwa-ũwãma  a  kakii,  yokotaha  kua,  pata  
uha  a  pree  kua.  Mosikɨ  wãisipë,  yorasikɨ  kua,  
mamuku  wakë,  nakɨ  kuaimi,  a  mɨsɨpë,  a  au.  Hei  
ũwa-ũwãma  a  kakiinë,  wãã  haɨ  tëhë,  ihurupë  ka  
kuuwi  naha  a  kuu:  “ũwa,  ũwa  ũwã”.  Ãhi  ãhi  pë  
waɨ,  kesimapë  waɨ,  hutihipë  tare  waɨhe.  

O  peixe  branquinho  vive  em  lagos  e  
rios.  Tem  escamas  pequenas,  nadadeiras,  olhos  
vermelhos.  Não  tem  dentes,  possui  espinhas  
e  é  claro.  O  peixe  branquinho  emite  um  som  
parecido  com o de uma  criança,  ele  diz:  “Ũwa,  
ũwa  ũwã”.  Este  peixe  alimenta-se  de  lodo,  
gafanhotos  e  pedaços  de  pau  podre.  
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ŨWÃ-ŨWÃMA  A
Ỹarõamë:  Kokaraxi
Português:  Branquinho;  Curimatã
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99

WãNA  u
Ỹarõamë:  Akara  ximoxi
Português:  Jundiá

Hei,  wãna  u  kakii,  pata  uha  u  kua.  Nakɨ  
wãisipë  namo  mɨrɨrɨ  kua,  yorasikɨ  utiti  kua.  Hei  
wãna  ũ  ãha  kuowi,  u  sikɨ  uxi  si  utiti,  mosikɨ  
mii,  yõrakɨ  namo.  Hei  yuri  a  kakiinë,  hapë  ɨnaha  
kure  thëpë  waɨ:  yuri  pë,  yaro  yãhipë,  huu  himo-
pë,  usikuruana  pë  pree  waɨ.

O  jundiá  vive  no  rio.  Possui  pequenos  
dentes  afiados  e  ásperos e nadadeiras  macias. 
Sua  pele  é  lisa  e  escura,  não  tem  escamas  
e  tem  esporão  afiado. Alimenta-se  de  outros  
peixes,  minhocas,  pedaços  de  carne,  frutas  que  
caem  das  árvores  e  caranguejos.
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101

Wão  A  
Ỹarõamë:  Parekoxi  
Português:  Acará-boari;  Bererê

Hwei  wão  akakii,  pata  u  ha  a  kua,  yokotaha  
a  pree  kua.  A  taamu  wakëhë  xi  prẽrẽhë,  pusi  axi,  
pei  nakɨ  wãisipë  marɨrɨ  kua,  pei  mamuku  kua,  
kahikɨ  horoto,  yõrasikɨ  namo  kohipë,  xinakɨ  kua,  
yãɨpë  hamë  ai  e  thëkɨ  namo  katiti  kua.  Wão  
a  huu  tëhë,  opisai  a  katɨataru.  Hapënaha  kure  
wamotima  thëpë  waɨ:  hõremaxipë  waɨ,  koraiha  yaro  
yãhi  hiiowi  yãhipë  waɨ,  yokotaha  konapë  keotëhë  
pë  waɨ,  pata  uha  ai  a  kuowinë,  sihe  sihe  pë  wãɨ.  
Ɨnaha  kure  wamotima  thëpë  waɨ.

O  acará-boari  vive  em  rios  e  também  em  
lagos.  Tem  cor  avermelhada  misturada  com  azul 
e sua  região  ventral  é  amarela.  Seus  dentes  são  
pequenos  e  ásperos e  tem  olhos.  Sua  boca  é  
redonda,  tem  nadadeira  dorsal  afiada, nadadeira  
caudal  e  esporão  afiado  em  seu  dorso.  O  acará-
boari  nada  fazendo  paradas  repentinas.  Este  peixe  
se  alimenta  de  minhocas,  carne  usada  como  isca  
no  anzol,  insetos  que  caem  nos  lagos  ou  rios,  
pequenos  vegetais. Estes  são  os  alimentos  do  
acará-boari.  
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103

WAtupAriSi  
Ỹarõamë:  Takiinaxi
Português:  Piranha-chata

Hwei,  watupari  si  kakii,  pata  uha  si  kua,  
yokota  ha  si  pree  kua.  Wai  u  ha  si  kuaimi,  a  
õki  o  tëhë  si  xirõ  huu,  si  ohi  hëtëmu  yaro.  
Nakɨ  namo,  si  pree  mɨsɨkɨpë,  yorasikɨ  kua.  Si  
naiki,  kuë  yaro  korai  toxipë  rope  wɨtɨpraɨhe.  
Ɨnaha  kure  thëpë  waɨhe:  hõremaxipë,  yuripë  
wãisipëowi,  yaro  yãhipë.

A  piranha-chata  vive  em  rios  e  lagos.  
Não  vive  nos  igarapés,  mas  nada  até  eles  nos  
tempos  das  cheias  para  procurar  alimentos.  Tem  
dentes  afiados,  muitas  espinhas  e  nadadeiras.  
É  um  peixe  faminto  por  carne,  por  isso  logo  
arrebenta  a  linha  de  pesca.  A  piranha-chata  
se  alimenta  de  minhocas,  peixes  pequenos  e  
pedaços  de  carne.  
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105

Xi  YApritimA  A
Ỹarõamë:  Waxapaxi
Português:  Rivulus

Hei  xi  yapritima  a  kakii  wai  uha  a  kua.  
Nakɨ  wãisipë  kua,  a  mɨsɨpë  wãisipë,  xinakɨ  
wãisipë  rasi,  yorasikɨ  kua.  A  huu  tëhë,  xinakɨ  
yãpre  yãpremuu.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  konapë,  
arepa  konaxipë,  hore  hore  pë  waɨ.  

O  rivulus  vive  em  igarapés.  Tem  dentes  
pequenos,  espinhas  também  pequenas,  nadadeira  
caudal  pequena  e  fina.  Nada  remexendo  todo  
o  corpo  rapidamente.  Alimenta-se  de  formiga  
preta,  cupins  e  flores  que  caem  no  igarapé.  
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107

XihoXi
Ỹarõamë:  Akaraximoxi
Português:  Mandizinho-da-areia

Hwei,  xihoxi  kakii,  pata  uha  xi  kua,  
yokotaha  xi  kua,  wai  uha  xi  pree  kua,  ɨnaha  
kure  mau  upë  hamë  pë  kupra.  Sikɨ  si  utiti,  mõri  
mɨsɨ  pë  kua,  xinakɨ  kua,  3  yõrakɨ  kua.  Pei  yõrakɨ  
wai  mahi,  kuë  yaro  yanomae  yamakɨ  tikipraɨ  
he  tëhë,  thëpë  nini.  Ɨnaha  kure  xihõxinë  thëpë  
waɨhe:  hõremaxipë,  yuri  yãhipë,  huu  himopë.  

O  mandizinho-da-areia vive  em  rios,  lagos 
e  igarapés,  estes  são  seus  habitats.  Sua  pele  
é  lisa,  tem  espinha  dorsal  e  nadadeira  caudal.  
Este  peixe  tem  três  esporões  venenosos  que,  ao  
ferir  as  pessoas,  causa  muito  dor.  O  mandizinho  
se  alimenta  de  minhocas,  pedaços  de  peixes  e  
sementes  de  árvores.  
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XuAri  moKA  A
Ỹarõamë:  Hokohu  xokohu
Português:  Jacundá

Hwei,  xuari  moka  kakii,  wai  uha  a  kua,  
pata  uha  a  pree  kua.  Pusi  wakëhë,  xinakɨ  xenini,  
nakɨ  wãisipë  kua,  sikɨ  wãisipë  kua,  yorasikɨ  kua.  
Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  yaraka  asipë,  hõremaxipë  
pree  waɨ.  

O  jacundá  vive  em  igarapés  e  rios.  Tem  
a  região  ventral  avermelhada,  nadadeira  caudal  
com  pintas  pretas,  dentes  pequenos,  pele  fina  e  
nadadeiras.  Alimenta-se  de  piabas  e  minhocas.
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111

YAƗPË  TËPË  RAMA  A
Português:  Mandi

Hwei,  yaɨpë  tëpërama  a  kakii,  wai  uha  
a  kua,  pata  uha  a  pree  kua.  Si  utiti,  nakɨ  
namoraka  kua,  yaɨpɨ  uxixi,  yorasikɨ  kua,  mamuku  
pree  kua,  kahikɨ  pree,  a  huu  tëhë,  a  rope.  
Ɨnaha  kure  wamotima  thëpë  waɨ:  yaraka  asipë,  
hõremaxipë,  yaro  yãhipë  pree  waɨ.  

O  mandi  vive  em  igarapés  e  rios.  É  liso,  
seus  dentes  são  afiados,  possui  região  dorsal  
escura,  nadadeiras  pélvicas, olhos  e  bocas 
grandes.  Ele  nada  rapidamente.  O  mandi se 
alimenta  de  piabas,  minhoca  e  pedaços  de  
carne.  
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113

YAmArA  AKA  
Ỹarõamë:  Ỹamaraa
Português:  Arraia;  Raia

Hwei,  yamara  aka  kakii,  pata  uha,  wai  uha,  
yokota  ha,  ɨnaha  kure  mauupë  hamɨ  aka  pë  
kupra.  Pei  humo  thoku  utiti  kua,  pei  sikɨ  si  rõki,  
aka  taamu  rohaha,  pei  nakɨ  pree  wãisipë  kua,  
pei  mamuku  waoto  xatiti.  Xina  pree  namoraka,  
aka  xinapë  wai,  kuë  yaro  yanomae  yamakɨ  
tikaɨ  tëhë,  yamakɨ,  neni  mahio.  kure  thëpë  waɨ,  
hõremaxipë  waɨ,  yuri  yãhipë  waɨ,  ãhi  ãhi  pë  waɨ.  

A  arraia  vive  em  rios,  igarapés  e  lagos,  
estes  são  seus  habitats.  Tem  coluna  vertebral  
flexível,  pele  áspera e manchas. Seus  dentes  são  
pequenos  e  seus  olhos grandes  e  claros.  A  calda  
da  arraia  é  pontiaguda  e  venenosa,  por  isso  
quando  nos  ferroa  sentimos  muita  dor.  Ela  se  
alimenta  de  minhocas,  pedaços  de  peixes  e  
lodo.
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YAputANorimA  A - 
KAhuAmA  A -  
ArAKu  A  
Português:  Aracú-pintado  

Hwei,  kahuama  a  uxi  a  axi  nikereowi  aka  
kii,  pata  uha  a  kua,  yokotaha  a  pree  kua.  
Xinakɨ  prauku,  yorasikɨ  kua,  mamuku  uxi,  a  huu  
rope.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  hõõmaxikɨ  tare,  
hõremaxipë,  yaro  yãhi  pë  pree  waɨ.  

O  aracú-pintado  preto  e  amarelo  vive  em  
rios  e  lagos.  Possui  nadadeira  dorsal  e  uma  
grande  nadadeira  caudal.  Tem  olhos  pretos  e  
nada  rapidamente.  Ele  se  alimenta  de  genipapo  
podre,  minhocas  e  pedaços  de  carne.  
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YArA  YArA  A
Ỹarõamë:  Ỹaiwakërima  yaraka
Português:  Matrinxã,  Jatuarana

Hwei,  yara  yara  akakii,  pata  uha  a  kua,  wai  
uha  a  pree  kua.  A  taamu  au,  nakɨ  wãisipë  kua,  
mosikɨ  kua,  pei  yorasikɨ  kua,  mamuku  mɨamo  
uxi,  xinakɨ  mɨamo  uxi.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  yuri  
pë,  yaro  yãhipë,  hõremaxipë  pree  waɨ.  

A  matrinxã  vive  em  rios  e  igarapés.  É  
clara,  seus  dentes  são  pequenos,  tem  escamas 
e nadadeiras. Seus  olhos  são  pretos e tem  uma  
mancha  preta  no  meio  de  sua  nadadeira  caudal.  
Alimenta-se  de  peixes,  pedaços  de  carne  e  
minhocas.
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YArAKA  ASi
Ỹarõamë:  Yarakaa
Português:  Piabão

Hei  yaraka  asi  kakii,  pata  u  ha,  yokotaha,  
wai  uha  a  kua,  ɨnaha  kure  mau  upë  hamë  pë  
kupra.  Yaraka  asi  a  au,  mɨsɨpë  wãisipë,  mosikɨ  
wãisipë  kua,  nakɨ  wãisipë,  xinakɨ  wãisipë  kua,  
kahikɨ  wãisipë  kua.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨhe:  
arepo  kõnaxipë,  yaro  yãhipë,  hõremaxipë,  
pĩrikona  sipë,  hĩpremapë.

O  piabão  vive  em  rios,  lagos  e  igarapés,  
estes  são  seus  habitats.  Este  peixe  é  claro,  tem  
espinhas  e  escamas  finas, dentes  pequenos, a  
boca  e  a  nadadeira  caudal  também pequenas. 
Alimenta-se  de  cupins,  pedaços  de  carne,  
minhocas,  formigas  e  lagartas.  
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Yuri  pAtA  A - romihi  A  
Ỹarõamë:  Matupë;  Yëmë  kamai
Português:  Filhote;  Piraíba

Hwei,  yuri  pata  aka  kii,  pata  uha  a  kua.  
A  komi  au,  a  komi  si  utiti,  xinakɨ  kua,  kahikɨ  
prauku,  nakɨ  namoraka  wãrõhõ  kua,  yõrasikɨ  kua,  
mamuku  wãisipë  kua.  A  huu  tëhë,  opisai  a  
huu.  Ɨnaha  kure  thëpë  waɨ:  maxaxipë,  rainasipë,  
yaraka  asipë,  yaro  yãhipë,  eskuruanapë  pree  waɨ.  

O  filhote  (ou  piraíba)  vive  no  rio. É  claro,  
sua  pele  é  lisa,  tem  nadadeira  caudal e boca 
grande. Tem  vários  dentes  pontiagudos, nadadeira  
dorsal  e  os  olhos  pequenos.  Ele  nada  devagar  
e  se  alimenta  de  traíra,  sarapó,  piabas,  pedaços  
de  carne  e  caranguejo.  

20170407_PEIXES_miolo.indd   121 28/08/2017   12:53:26



122

referêNCiAS  bibliográfiCAS  

FERREIRA, EFREM; ZUANON, JANSEN; FORSBERG, 
BRUCE; GOULDING, MICHAEL, SYLVIO ROMÉRIO 
BRIGLIA-FERREIRA. 2007. Rio Branco – Peixes, 
Ecologia e Conservação de Roraima. Manaus: 
Amazon Conservation Association (ACA); Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia; Sociedade Civil 
Mamirauá. 

CABALZAR, ALOISIO (ORG.), LIMA, FLAVIO T. 
C. (INVEST. ICTIOLÓGICA) Y MAURO C. LOPES 
(ILUSTRS.). 2005. Peixe e Gente no Alto Rio Tiquié. 
Conhecimentos tukano e tuyuka, ictiologia, 
etnologia. São Paulo: Instituto Socioambiental. 

Território Yanomami no Brasil e
na Venezuela

20170407_PEIXES_miolo.indd   122 28/08/2017   12:53:26



122

referêNCiAS  bibliográfiCAS  

FERREIRA, EFREM; ZUANON, JANSEN; FORSBERG, 
BRUCE; GOULDING, MICHAEL, SYLVIO ROMÉRIO 
BRIGLIA-FERREIRA. 2007. Rio Branco – Peixes, 
Ecologia e Conservação de Roraima. Manaus: 
Amazon Conservation Association (ACA); Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia; Sociedade Civil 
Mamirauá. 

CABALZAR, ALOISIO (ORG.), LIMA, FLAVIO T. 
C. (INVEST. ICTIOLÓGICA) Y MAURO C. LOPES 
(ILUSTRS.). 2005. Peixe e Gente no Alto Rio Tiquié. 
Conhecimentos tukano e tuyuka, ictiologia, 
etnologia. São Paulo: Instituto Socioambiental. 

Território Yanomami no Brasil e
na Venezuela

20170407_PEIXES_miolo.indd   122 28/08/2017   12:53:26
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A Diocese de Roraima é comprometida com a causa do 
povo Yanomami desde 1965 - ano de fundação da Missão 
Catrimani. Este compromisso se realiza em diversas formas 
de apoio – entre elas o acompanhamento dos processos 
escolares de ensino-aprendizagem – ao desenvolver ações 
em diferentes parcerias que favorecem a auto determinação 
dos Yanomami e respeitam os ritmos e os conhecimentos 
deste “povo da floresta”.

www.diocessederoraima.org.br
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sem fins lucrativos, fundada em 2004 na aldeia Watorikɨ, 
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defesa dos direitos dos povos Yanomami e Ye’kuana.
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www.hutukara.org
hutukara@yahoo.com.br 
Facebook: Hutukara Associação Yanomami
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e extensão através do curso de Formação Intercultural de 
Educação Escolar Indígena (OEEI/UFMG) e do Programa de 
Educadores Indígenas (FIEI/FAE/UFMG), do Observatório da 
Educação Escolar Indígena (OEEI/UFMG) e do Programa de 
Educadores Indígenas (FIEI/FAE/UFMG), do Observatório da 
Extensão em Educação Indígena. Os projetos e programas 
Educação Escolar Indígena (OEEI/UFMG) e do Programa de 
Extensão em Educação Indígena. Os projetos e programas 
Educação Escolar Indígena (OEEI/UFMG) e do Programa de 
são construídos e desenvolvidos em regime de colaboração 
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são construídos e desenvolvidos em regime de colaboração 
Extensão em Educação Indígena. Os projetos e programas 
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socioambiental e cultural.
indígenas, visando a sua autonomia e sustentabilidade 

www.fae.ufmg.br
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A série Urihi anë thëpëã pouwi - Saberes da Floresta Yanomami, 
fruto da parceria entre a Hutukara e o ISA, tem por objetivo 
valorizar e fortalecer os saberes e as línguas yanomami. Divulga 
estudos de pesquisadores yanomami sobre diversas áreas do 
conhecimento, tradicional ou não.

XAPIRI THËÃ ONI | PALAVRAS 
ESCRITAS SOBRE XAMÃS YANOMAMI
orgANizAção: MoRzanIel ƗRaMaRI YanoMaMI e ana
Maria Machado

eDição: haY/iSa -2014

HWËRƗMAMOTIMA THË PË Ã 
ONI - MANUAL DOS REMÉDIOS 

TRADICIONAIS YANOMAMI 
orgANizAção: MoRzanIel ƗRaMaRI YanoMaMI, 

ehUana YanoMaMI, BRUce alBeRt, WIllIaM
MIllIKen e VIcente coelho.
eDição: haY/iSa - 2015

SALAKA PÖ - PEIXES, CRUSTÁCEOS 
E MOLUSCOS
orgANizAção: MoReno SaRaIVa MaRtInS, caRloS
SanUMa, Joana aUtUoRI, lUKaS RaIMUndo SanUMa, 
MaRInaldo SanUMa, oScaR IPoKo SanUMa, ReSende
MaxIBa aPIaMö.
eDição: haY/iSa - 2016
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ANA AMAPÖ | COGUMELOS
orgANizAção: oScaR IPoKo SanUMa, KeISUKe toKIMoto, 

caRloS SanUMa, Joana aUtUoRI (ISa/USP), lUKaS
RaIMUndo SanUMa, MaRInaldo SanUMa, MoReno SaRaIVa

MaRtInS (ISa), nelSon MenollI JR., noeMIa KazUe IShIKaWa, 
ReSende MaxIBa aPIaMö.

eDitorA: haY/iSa - 2016

TERRITÓRIO E COMUNIDADES 
YANOMAMI BRASIL - VENEZUELA | 
YANOMAMI THËPË URIHI PË ÃHA 
WËAƗ WII SIKƗ 
orgANizAção: aIMé tIllet, eStêVão BenfIca SenRa, 
JoSé BeceRRa RUIz, MoReno SaRaIVa MaRtInS, Renata
alVeS.

eDição: InStItUto SocIaMBIental - 2014

0 3015 60 km

N

APOIO

RE AL IZ AÇ ÃO

Fontes:
Base cartográ�ica uni�icada do: Limite Internacional, Áreas Naturais Protegidas, Outros Territórios Indígenas, Cidades e Estradas:
RAISG (2016) Red Amazonica de Información Socioambiental Georreferenciada (raisg:http://gisweb.raisg.socioambiental.org/arcgis/services). 
Territórios Yanomami e Ye'kwana: ISA (2016); Wataniba (2016); Horonami (2016); Kuyujani (2016); Kuyujani Originario (2016); Kuyunu (2016). 
Comunidades Indígenas: ISA (2016); Wataniba (2016); Horonami (2014); Kuyujani (2014); Kuyujani Originario (2014); Kuyunü (2014); Francia 
Medina e Agustin Ojedas (2014); CCPY (2006); Funai (2014); IBGE (2012); Horonami (2013); CAICET (2009); IGVSB (1994); INE (2001); Provita 
e Wataniba (2014). Grupos em Isolamento Voluntário: Funai (2014). Hidrogra�ia: Wataniba (2016). Pistas de Pouso: Horonami (2014); INAC 
(2004); Provita e Wataniba (2014); Wataniba (2016); ISA (2016); ANAC (2010); Sesai (2013); Kuyujani (2014); Kuyujani Originario (2014); Kuyunü 
(2014). Presença de Forças Armadas: ISA (2014); Wataniba (2014). Base de Proteção Etnoambiental: Funai (2014); Postos de Saúde: Sesai 
(2015); Wataniba (2006); Horonami (2014); Ministerio de la Salud de Venezuela (2014); Kuyujani (2014); Kuyujani Originario (2014); Kuyunü 
(2014). Garimpo: ISA (2016); HAY (2010-2015); Funai (2010-2016); Horonami (2016); Wataniba (2016); Kuyujani (2014); Kuyujani Originario 
(2014); Kuyunü (2014). Relevo: (http://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Elevation_World_Hillshade/MapServer)

Projeção SIRGAS 2000, 0º Gr. 
Mapa elaborado pelo laboratório de geoprocessamento do Instituto Socioambiental em novembro de 2016

Terra Indígena Yanomami 

Território reconhecido ofi cialmente 

Territórios Yanomami e Ye'kwana 

Territórios sem reconhecimento ofi cial

Território Shiriana do Alto Parágua

Demarcação em curso

Sem Informação sobre Demarcação

Território de ocupação tradicional 
Yanomami no rio Siapa

Outros Territórios Indígenas 

Territórios reconhecidos

Territórios sem reconhecimento 

Terra e Habitat Yanomami

Território Ye'kwana e 
Sanöma do médio e alto Caura

Demarcação em processo de titulação

Território Ye'kwana do alto rio Orinoco

Território Ye'kwana e 
Sanöma do alto rio Ventuari

Informação

Confi rmada

Grupos em Isolamento Voluntário

Referência

Garimpo Manual

Garimpo mecanizado 
e semi-mecanizado

Garimpo Ilegal

Pistas de pouso clandestinas 
utilizadas pelo garimpo

Uso Direto

Uso Indireto

Áreas Naturais Protegidas 

Uso Misto

Infraestrutura

Bases de Proteção Etnoambiental

Presença de Forças Armadas 

Pistas de Pouso

Posto de Saúde 

Heliportos

Pavimentada

Cidades

Núcleos Urbanos e Estradas

Não pavimentada

Yanomami

Comunidades Indígenas 

Ye'kwana

Garimpo Ilegal nos Territórios
Yanomami e Ye'kwana
(Brasil-Venezuela)  2017

©
 G

ui
lh

er
m

e 
G

ni
pp

er
/ F

un
ai

, 2
01

6

2016

Limite Internacional

Limites

GARIMPO ILEGAL NOS 
TERRITÓRIOS YANOMAMI (BRASIL 

- VENEZUELA) 
orgANizAçãoS: eStêVão BenfIca SenRa, MaRIa

lUcRécIa heRnandez, JoSé BeceRRa RUIz

eDição: InStItUto SocIaMBIental - 2017

ƗNAHA IPA PATA THËPË KUAMA 1
orgANizAção: alfRedo hIMotoMa YanoMaMa, heldeR PeRRI
feRReIRa

eDição: haY/ fae - UfMG/ SIeY/ fIno tRaço - 2017

Ai thëpërĩ hei pëhëthëha wama thãa yai taari, 
kami yamakɨ nɨ patapë kuanii naha thãa potima 
arĩnɨ yamakɨ noa thaɨ wei thãa paxio: “Hei kami 
ya kii, ya ha nomarɨnɨ, uti naha hei oxe thëpë 
rarou hëaɨ wei pi thëpë kuapë tha? Thëpë 
kuaimi! Thëpë mohoti xirõ pataa nɨ õhõtaa 
hëarayu. Napë thãa xiro taarihe! Napë thãaha 
thëpë xirõ kahiãmuu xoa! Napë pë pihi kupë 
naha thëpë xirõ pihi kua hërario, hei thëpë xirõ 
napëo hërario. Kua yaro, ipa tharisiã, kaho eha 
yãa haɨ. Hiramatima thëpëxo kaho wamakɨnɨ 
ya wãrii! Kami yamakɨ nɨ patapë ka kuanii naha 
ya thëheã toremaɨ pihio, waiha ripro wama sikɨ 
thaprapë! Wama sikɨ nɨ tete thapopë! Hei oxe 
thëpë rarou hëaɨ wei thëpënɨ hei thãa yai taimi 
yarohe, totihi wama sikɨ thaprapë! Hei sikɨ ka 
kurenaha wa sikɨ thaprapë”. Ɨnaha arĩ kuma, ai 
ipa ripro sikɨ himaranɨ.

Hei pata thãã kakiinɨ wamakɨ pihi homopramaɨ wei 
thë kua, wamakɨ pihi hëtëmoma makii, hei thããka 
kiinɨ wamakɨ pihi moyãmɨ rurupuu wei thë kua, ɨhɨ 
tëhë hapai naha wamakɨ pihi thamari “awei, hei 
thãã totihi yaro, kami yamakɨnɨ pata kuaɨ paxiopë 
naha hei thããka kii, ɨhɨ yathã tũrũmaɨ pihio” einaha 
wamakɨ pihi thamaɨ wei thë kua.
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Ai thëpërĩ hei pëhëthëha wama thãa yai taari, 
kami yamakɨ nɨ patapë kuanii naha thãa potima 
arĩnɨ yamakɨ noa thaɨ wei thãa paxio: “Hei kami 
ya kii, ya ha nomarɨnɨ, uti naha hei oxe thëpë 
rarou hëaɨ wei pi thëpë kuapë tha? Thëpë 
kuaimi! Thëpë mohoti xirõ pataa nɨ õhõtaa 
hëarayu. Napë thãa xiro taarihe! Napë thãaha 
thëpë xirõ kahiãmuu xoa! Napë pë pihi kupë 
naha thëpë xirõ pihi kua hërario, hei thëpë xirõ 
napëo hërario. Kua yaro, ipa tharisiã, kaho eha 
yãa haɨ. Hiramatima thëpëxo kaho wamakɨnɨ 
ya wãrii! Kami yamakɨ nɨ patapë ka kuanii naha 
ya thëheã toremaɨ pihio, waiha ripro wama sikɨ 
thaprapë! Wama sikɨ nɨ tete thapopë! Hei oxe 
thëpë rarou hëaɨ wei thëpënɨ hei thãa yai taimi 
yarohe, totihi wama sikɨ thaprapë! Hei sikɨ ka 
kurenaha wa sikɨ thaprapë”. Ɨnaha arĩ kuma, ai 
ipa ripro sikɨ himaranɨ.

Hei pata thãã kakiinɨ wamakɨ pihi homopramaɨ wei 
thë kua, wamakɨ pihi hëtëmoma makii, hei thããka 
kiinɨ wamakɨ pihi moyãmɨ rurupuu wei thë kua, ɨhɨ 
tëhë hapai naha wamakɨ pihi thamari “awei, hei 
thãã totihi yaro, kami yamakɨnɨ pata kuaɨ paxiopë 
naha hei thããka kii, ɨhɨ yathã tũrũmaɨ pihio” einaha 
wamakɨ pihi thamaɨ wei thë kua.
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Kami hiramatima Missão Catrimani 
thëri yamakɨnë, hwei yuripë thëã yama 
sikɨ thaprarema. Yamakɨ pihi xaaripruu 
pihioma yaro, pata yama thëpë hawãrirɨnɨ, 
yuripë thëã yamasikɨ thaprarema. 

Ɨhɨ yamasikɨ thaɨ pihio tëhë, pata 
thëpënë yuripë taɨwihi yama thëpë 
wãrima, ɨhɨranɨ pëkuaɨ kuapënaha 
yamakɨ oniprarema, pë pɨrɨo kuopë naha 
yamakɨ oniprarema, pëi yaɨ kuapënaha 
kure yama thëã pree õniprarema, ɨhɨ 
tëhë yamapë ũ tũ pë thaa noho prarema. 
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