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Wedenukãrip‰
Ati papera puti wai kiti wederip‰ nia, atiya Musakã makarã wai nipetira
wamekarÞ wedea. Tebiri sukã wai masã kiti karÞ wedea. Pe kumar† paderip‰
niã.
Kuã wai masã basokare diarige tikore wedea atip‰.
Wai kuã basoka bauarigere wedea atiputipure, ti putire hoarõ hirã masirã
butoa wedekorip‰ nia.
Matapura pamur† koamak‰ ati dita pamur† basoka kuã waire yakati, kuã
ponarÞ yarira seño suo amaya tiarõ hÞgu, k‰ basokaporira nikia kuã wai.
Wai masã nikia pamuduarira, terotira kuã  basokare iña tutiri masã nihirã
diarige tikokia.
Atitopure atiya Musakã  potere wai mani bayiya, basoka kuã eyumena wai
pua bayiri siro nir†.
Sikato basoka ponar† kuã  buenukatã mena pau wai nirukuh†ya. Tebiri atitore
basoka pau basoka putiya. Tero tira wai weyarekã bayiro nia, tetira kuã wai
petiya. Wai kuã petiri iñara basoka atiya Musakã buanukarira pona bayiro
makar† waya yoarepu, yarige maniri iñarã.
Tebiri iñarã atie wai iñanunuse ekare makañe wakurÞ nia atiburekorire. Atitore
wai diyerire watiarõ hirã kuã masirã wai diyeritirare ñe tuapare mena tunirÞ
kotoweonukõ tiri, kuã butoa biro h† wakuya, koamak‰ k‰ sikato waire bauanegu
tiriro biro warotite kuã masirÞ mena h† wak‰ya butoa.
Nir†butoa, wimarã, buera wai iñanunuse ekarere tiera marirÞ añuro suonire
niboku h†ya.

Higino Pimentel Tenório, Tuyuka, Moõ Poea
Dulce Maria Barreto Tenório, Tuyuka, Moõ Poea

Apresentação
Este livro é o fruto de anos de trabalho no Rio Tiquié. Conta a origem de peixes, dos espíritos
de peixes, doenças que os peixes provocam por inimizade às pessoas humanas.
Para que o trabalho obtivesse resultado completo, foi necessária a participação e colabora-
ção de várias pessoas, principalmente dos mais velhos, que melhor conhecem os peixes, de
modo especial a história da origem.
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Desde a criação deste mundo, o Deus Transformador ou Deus da Criação fez os peixes para
a humanidade, para sua alimentação e sustento de seus filhos.
Acreditamos que os peixes são os que não se transformaram em humanos, por isso têm
inveja e inimizade conosco, também porque os homens comem muito peixe. Para se vingar,
atacam as pessoas com suas armas, provocando várias doenças.
Atualmente, o estoque de pesca diminuiu bastante na cabeceira do rio Tiquié devido às
práticas predatórias de nossos antepassados e o aumento da população. A escassez de
peixe provocou a saída de muitas famílias que ocupavam essa região.
Por isso foi pensado o trabalho de piscicultura, para melhorar a base alimentar da região do
alto Tiquié e reduzir a saída de famílias. Técnicos indígenas já dominam a reprodução artifi-
cial de algumas espécies, sinal positivo para o futuro. Os velhos pensam sobre esse conhe-
cimento, que o tempo da criação está voltando, mas feita por nós. Adultos, jovens, estudan-
tes pensam que a piscicultura bem manejada irá nos sustentar.
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Introdução
O foco desse estudo é a relação entre homens e peixes no alto rio Tiquié, região da bacia do rio Negro.

O Tiquié deságua no Uaupés, que conflui com o Negro, um dos maiores afluentes do Amazonas. Apesar de
sua coloração escura, o Negro é chamado pelos índios TUKANO1 de Rio de Leite, leite de mãe, fonte de vida,
como é a água.

Esta pesquisa participativa vem sendo feita do âmbito de projetos conduzidos em parceria pelas associa-
ções indígenas do alto Tiquié, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e o Instituto
Socioambiental (ISA).2 Boa parte das informações aqui sistematizadas provém dos conhecimentos indígenas,
levantados em conversas, reuniões de pesquisa e discussões entre os autores. É um livro de autoria coletiva.

Estão contidos aqui dois estudos separados, mas articulados. O estudo etnográfico buscou reunir co-
nhecimentos dos tukano e tuyuka, analisar mitos e conceitos cosmológicos relacionados aos peixes, tendo
como referência a identificação ictiológica das espécies. A pesquisa ictiológica buscou um levantamento, o
mais completo possível, da diversidade de peixes do alto rio Tiquié, associando informações ecológicas sobre
as espécies.

Os peixes são o grupo do reino animal que os povos TUKANO melhor conhecem e que resulta no sistema
classificatório mais detalhado. Como veremos, a atenção dada aos peixes está fundamentada numa visão de
mundo complexa, sua origem e a relação entre seus seres, dentre os quais a humanidade é uma gente dentre
outras (Capítulo 2). Embora os rios de águas pretas (ácidas e pobres em nutrientes) sejam pouco produtivos
em biomassa, ocorre uma grande diversidade de espécies (Capítulos 3 e 4). A pesca representa uma das
atividades de subsistência mais importantes, à qual os homens mais se dedicam (Capítulo 5). Os peixes são
significativos tanto no aspecto nutricional quanto cosmológico.

Esse trabalho reúne e organiza um conjunto de conhecimentos dos Tuyuka e Tukano do alto Tiquié,
acumulados e pensados através das gerações, que está sendo discutido nas práticas de pesquisa das esco-
las indígenas tuyuka e tukano do médio e alto Tiquié. Atualmente, comunidades e organizações indígenas do
Tiquié estão desenvolvendo atividades de gestão dos recursos naturais, piscicultura e manejo dos peixes no
rio integrados às escolas indígenas. Nesse contexto, essa pesquisa sobre os peixes e como manejá-los de
maneira sustentável visa ser um ponto de partida e incentivo a trabalhos futuros.

1 Quando a palavra TUKANO aparece escrita em caixa alta, refere-se a todos os povos da família
lingüística Tukano Oriental, em número de dezenove. Tukano, grafada em fonte normal, refere-se a um
dos grupos lingüísticos que a compõem.
2 São os projetos: Piscicultura no Alto Tiquié, Escola Indígena Utapinopona Tuyuka, Narradores
Indígenas, Escola Indígena Tukano Yupuri, Saúde e Nutrição no Rio Tiquié, Banco Tukano, entre
outros. As associações do alto Tiquié são Atriart e Aeitu.
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Do ponto de vista da antropologia, o interesse desse trabalho, dentre outros que enfocaram a cosmologia
dos povos TUKANO, é o de se deter na relação entre homens e peixes, contando com um estudo minucioso da
ictiofauna e sua ecologia. Foram elaboradas fichas individuais por espécie, nas quais informações técnicas,
de identificação e descrição morfológica dos peixes mesclam-se com os conhecimentos dos índios, sobretu-
do relacionados à ecologia (ver Capítulo 4). Esses se fundamentam na experiência empírica como pescado-
res “profissionais”, desde pequenos, e em uma rica e dinâmica tradição oral, expressa através da mitologia e
sua interpretação. É dispensável dizer que essas duas fontes do conhecimento indígena não são estanques,
as concepções cosmológicas informam a maneira de observar os seres da natureza.

Há uma complementaridade entre os dados da ictiologia e os conhecimentos indígenas. O estudo
ictiológico se atém principalmente à identificação das espécies e sua descrição morfológica, além de pesquisar
sua ocorrência em outras regiões do rio Negro e da Amazônia. Informações sobre a ecologia das espécies
provêm, em sua maior parte, dos conhecimentos Tukano e Tuyuka. Nesse horizonte, esse é um trabalho
parcial, que não esgota o assunto nem em uma, nem na outra perspectiva.

A pesquisa etnográfica se ateve a alguns conhecedores, sem tratar exaustivamente do tema. Quanto à
bibliografia relacionada, direta ou indiretamente, foram privilegiados apenas alguns autores e as narrativas
míticas de primeira mão, algumas delas já publicadas (Capítulo 2).

No levantamento ictiológico, foram coletadas 147 espécies no total, o que provavelmente constitui em
considerável parcela da diversidade de peixes do alto rio Tiquié. Esse número, baixo para padrões amazôni-
cos, encontra explicação devido à posição de cabeceira do alto rio Tiquié e aos acidentes geográficos (cachoei-
ras) ao longo do alto curso desse rio, caracterizando a fauna de peixes desse trecho como consideravelmente
menor que a do trecho a jusante.

Ainda resta muito a ser conhecido e estudado no que tange à taxonomia dos peixes de água doce da
América do Sul e, em particular, da Bacia Amazônica. Esse relativo desconhecimento se reflete nas identifi-
cações das espécies do alto rio Tiquié apresentadas neste livro. Aproximadamente 30 espécies (20% do
total) foram identificadas apenas a nível genérico, as dificuldades de identificação devendo-se ao precário
conhecimento taxonômico dos gêneros aos quais pertencem. Um número aproximadamente igual de espéci-
es aqui apresentadas são identificadas a nível específico apenas de maneira provisória, pelo mesmo motivo:
conhecimento taxonômico ainda precário. Aproximadamente 15 espécies (10% do total) não são conhecidas
da ciência, ou seja, representam espécies novas. Não estão incluídas neste cômputo espécies descritas
durante o levantamento ictiofaunístico e já batizadas cientificamente, caso de Moenkhausia diktyota Lima &
Toledo-Piza (2001), Creagrutus tuyuka Vari & Lima (2003), Corydoras tukano Britto & Lima (2003) e Callichthys
serralabium Lehmann & Reis (2004). Também não significa que todas as espécies que são novas tenham
sido reconhecidas como tal. Muitos dos casos em que a identificação ao nível de espécie não foi possível ou
foi de forma provisória devem representar espécies desconhecidas da ciência. Em suma, pelo menos 50%
dos peixes aqui representados pertencem a espécies que precisam ser melhor investigadas taxonomicamente.
A fauna de peixes do alto rio Tiquié é um bom exemplo do quanto resta a ser aprendido sobre a taxonomia de
peixes sul-americanos. A descrição de novas espécies é um trabalho relativamente lento, que depende de
estudos detalhados. Muitos anos decorrerão até que possamos nomear todas as espécies de peixes do alto
rio Tiquié identificadas como novas.
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Histórico da pesquisa
Várias iniciativas concorreram para a concepção e execução dessa pesquisa, que foi ganhando sua

forma atual paulatinamente. O interesse em estudar os peixes surgiu, inicialmente, da constatação da com-
plexidade e riqueza dos conhecimentos dos povos TUKANO a respeito do tema. Desde meados dos anos
noventa o ISA mantém uma parceria com a associação indígena do alto Tiquié, a Atriart (Associação das
Tribos Indígenas do Alto Rio Tiquié),3 e com a Foirn, com colaboração técnica do Cepta,4 para o desenvolvi-
mento da piscicultura familiar, uma vez que as comunidades dessa região sentem os efeitos da crescente
escassez de peixe nos rios. Em 1998 foram contratados dois engenheiros agrônomos para apoiar diretamente
o que passou a ser chamado de Projeto de Piscicultura Alto Tiquié.

No mesmo ano, Feliciano Lana compôs uma coleção de aquarelas de peixes e armadilhas de pesca
encomendada pelo ISA. Feliciano é um desenhista da etnia desana, morador do médio Tiquié atualmente
residente na cidade de São Gabriel da Cachoeira, que há muitos anos vem registrando mitos e aspectos da
natureza e das pessoas através de desenhos e pinturas. A partir dessa coleção iniciou-se um trabalho de
levantamento de informações com o próprio artista, também pescador e conhecedor dos peixes, a respeito de
cada uma das espécies representadas. Na etapa seguinte, outros moradores do Tiquié passaram a contribuir
para completar e aprofundar o assunto. Esta tarefa, porém, foi limitada por razões metodológicas e dificulda-
des na identificação e descrição apropriada das espécies a partir dessas ilustrações de caráter artístico.

A partir de 1999 foi iniciada a composição de uma coleção de desenhos técnicos dos peixes, elaborados
pelo engenheiro de pesca Mauro Lopes, que passou a integrar a equipe do ISA no alto rio Negro. Concomitan-
temente, adotou-se uma ficha para coleta de informações sobre cada espécie de peixe com os conhecedores
da região, reunindo dados referentes às denominações nas distintas línguas indígenas, habitat, hábitos ali-
mentares, reprodução, pesca e outras características relevantes culturalmente (origem mitológica, restrições
alimentares etc.).

 Ainda em 1999, no âmbito do Projeto de Piscicultura, foi inaugurada a Estação Caruru (ver box no final
do capítulo), onde foram realizadas pesquisas com espécies de peixes do alto Tiquié com potencial para
piscicultura, sendo implantado um laboratório de reprodução. Algumas espécies de aracu5 tiveram seu ciclo
de vida e reprodutivo observados e conhecidos (ver texto complementar ao Capítulo 3). As técnicas de repro-
dução incluíam tanto a manutenção de matrizes nos viveiros da Estação, a observação de seu amadurecimen-
to gonadal e a indução artificial da desova, quanto a captura de matrizes durante a piracema no rio para coleta
de ovos e posterior incubação das larvas no laboratório. Estes experimentos foram estendidos para outras
espécies como araripira, piabas, pacu e bagre jandiá.

3 Essa associação abrange 12 comunidades indígenas, habitadas por populações dos povos Tukano,
Tuyuka, Makuna, Hupda, Bará, num total de cerca de 550 pessoas, localizadas entre Pari-Cachoeira e
a fronteira do Brasil com a Colômbia (ver Capítulo 1).
4 Cepta, Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros Continentais, ligado ao Ibama,
sediado em Pirassununga (SP).
5 Especialmente o aracu-três-pintas e o aracu-riscado.
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Em 2000 foi estabelecida parceria com o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). O
pesquisador Flávio Lima, em conjunto com a equipe do ISA e pesquisadores indígenas, passaram a desenvol-
ver coletas ictiológicas no alto Tiquié.

Várias instituições apoiaram diferentes momentos desta pesquisa no alto rio Tiquié, no contexto mais
geral da parceria ISA/Foirn. Icco e União Européia na implantação da Estação Caruru de piscicultura e manejo
agroflorestal no alto Tiquié, inaugurada em 1999, ambiente que propiciou essa pesquisa, entre outras, sob o
signo do intercâmbio cultural. H3000 (IIZ), Governo Austríaco e Aliança pelo Clima apoiam em geral a parceria
ISA/Foirn desde 1994, além de contribuições específicas para a viablização desta publicação. Finalmente, a
Moore Foundation, que apóia o Programa Rio Negro do ISA desde de junho de 2004 e, com isso, contribuiu
para a finalização da publicação.

Metodologia de pesquisa
A pesquisa foi desenvolvida, de forma intermitente, durante um período de cinco anos. As coletas ictioló-

gicas foram realizadas em outubro/novembro de 2000, no mesmo período de 2002 e em junho de 2004,
totalizando quase dois meses de campo. Quatro trechos consecutivos do alto Tiquié (Capítulo 1) foram
amostrados: a jusante da cachoeira Caruru; entre a cachoeira Caruru e a cachoeira Pedra Curta; entre Pedra
Curta e Cachoeira Comprida; e a montante dessa até as cabeceiras, incluindo áreas de igapó já em território
colombiano. Dedicou-se mais tempo e atenção aos dois primeiros trechos visto tratar-se das áreas onde

ocorre maior diversidade. Muitos dos
peixes que ocorrem no primeiro trecho
não ocorrem a partir do segundo, devi-
do à barreira que é a cachoeira Caruru.
Das espécies que existem acima de
Caruru, algumas têm ocorrência restri-
ta até Pedra Curta, mas todas as que
existem daí até as cabeceiras, também
existem no segundo trecho, entre Ca-
ruru e Pedra Curta.

As coletas, sempre realizadas
com os pescadores indígenas, foram fei-
tas com redes de mão (puçá), redinhas
de arrasto (picaré) de 6 ou 10 metros
de comprimento, redes de espera (ma-
lhadeiras) de diversas malhagens e an-
zóis. Alguns peixes foram obtidos atra-
vés de técnicas tradicionais de pesca,
como o matapi e o timbó. Todos os pei-
xes coletados foram fixados no campo

Coleta de peixe em corredeira acima de Cachoeira Comprida, onde
uma laje de pedra divide o rio em dois canais.
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em solução de formol 10% e transportados ao Museu de Zoologia da USP, onde o material foi transferido para
etanol 70%, triado, identificado e incorporado à coleção ictiológica. No campo, sempre que possível, foram
tomadas fotografias digitais dos espécimes, vivos ou recém-fixados, que serviram à descrição de colorido em
vida. A elaboração das descrições foi executada no museu, com o exame do material preservado.

 A identificação e nomeação em tukano e tuyuka foram feitas no alto Tiquié. A grande maioria das
espécies foi identificada tendo exemplares dos peixes em mãos, em geral conservados em formol. A perda de
coloração algumas vezes dificultou o reconhecimento da espécie, problema parcialmente solucionado com a
descrição verbal de tais características. Ao final de cada período de coleta, foram convidados bons conhece-
dores, homens mais velhos e pescadores experientes das etnias tukano e tuyuka. Mostrando-lhes os peixes
mais parecidos, em geral do mesmo gênero, eles os comparavam e nomeavam. Em nenhuma ocasião, no
entanto, foi possível ter em mãos todas as espécies, já que algumas foram coletadas numa vez e não nas
outras, não estando o material mais disponível no alto Tiquié. Por exemplo, na última coleta em junho de
2004, uma das quatro espécies de jacundá não foi encontrada e não pôde ser acareada com as demais. Isso
significou dificuldades adicionais na identificação indígena. O trabalho de identificação e nomeação das espé-
cies foi feito por Laureano Ramos (tuyuka) e Tarcísio Barreto (tukano). Participaram também Ovídio Barreto,
Lúcio Bastos e Rafael Marques (tukano); Feliciano Ramos, José Ramos e Guilherme Tenório (tuyuka); e Adão
Barbosa (makuna).

Nessas sessões, em alguns casos, na ausência de uma diferenciação inicial por parte dos especialis-
tas indígenas, o ictiólogo descrevia o traço que diferenciava duas espécies. Isso podia ou não redundar em
novo nome, em geral elaborado descrevendo-se o traço distintivo (por exemplo, “pinta branca na nadadeira
dorsal”). Isso aconteceu sempre em casos de classes de peixes pequenos e com várias espécies muito

Estação Caruru, ao final de cada etapa de
coleta, foi feita a identificação e nomeação
de cada espécie em tukano e tuyuka. Da
direita para a esquerda, Tarcísio Barreto
(tukano), Flávio Lima (ictiólogo), Mateus
Resende e Laureano Ramos (tuyuka),
Lúcio Bastos (tukano) e dois alunos da
Escola Tuyuka.
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semelhantes. Em outros casos, afirmavam se tratar de diferentes fases da vida ou dimorfismo sexual da
mesma espécie, o que se constatou como sendo correto em certos casos, em análise ictiológica posterior. O
contrário ocorreu em outros casos, a diferenciação de duas espécies pelos índios não sendo aparente para o
ictiólogo. Esses casos serão comentados na descrição das espécies.

No reconhecimento das espécies junto aos tukano e tuyuka, consideramos mais eficaz utilizá-las para
serem manuseadas e analisadas de diferentes ângulos, do que trabalhar através de foto ou desenho, sobretu-
do quando se tratava de peixes pequenos ou espécies pouco distintas de outras. Muitas vezes é difícil manter
a escala através de fotos e há outras limitações que dificultam a identificação. Por esse motivo, depois que
tinham sido nomeados seguindo aquele procedimento, evitamos revisar os nomes indígenas com base em
iconografia, a não ser correções menores na grafia de palavras ou variações na designação de uma mesma
espécie. Feita a identificação e nomeação indígena, foi possível reunir mais sistematicamente informações
dos pescadores sobre habitat, alimentos, reprodução, pesca e origens míticas, registradas em uma ficha por
espécie.

As narrativas míticas e sua interpretação foram registradas através de conversas entre os conhecedores,
pessoas mais jovens e fluentes em português e o antropólogo. Em agosto de 2003 foi realizada a I Oficina
Basere (Benzimentos) Tuyuka, com a participação de alguns dos conhecedores tuyuka mais conceituados
do alto Tiquié. Embora não tenha sido planejada no âmbito dessa pesquisa, muitas informações que surgiram
nessa ocasião foram aproveitadas aqui (Capítulo 2).

Os desenhos dos peixes que compõem as fichas técnicas foram feitos com aquarela sobre lápis e
nanquim sendo, na maioria, baseados em descrições morfológicas detalhadas feitas previamente pelo ictiólo-
go e de fotos retiradas em vida ou logo após a preservação dos exemplares. Algumas ilustrações, aquelas de
melhor qualidade, puderam ser feitas in loco, com os peixes vivos, mantidos em aquário especial que permitia
imobilizar os animais na posição ideal.

 No caso das fases iniciais de vida dos peixes (texto complementar do Capítulo 3), estas foram ilustra-
das em laboratório através da utilização de nanquim sobre papel vegetal, com auxílio de uma lupa, a partir de
amostras vivas ou recém-preservadas, coletadas nas incubadoras e viveiros da Estação Caruru.

 A grande vantagem dos desenhos em relação às fotos é a possibilidade de se realçar certos caracteres
de uma espécie, importantes para a sua diferenciação e classificação.  Procurou-se representar com precisão
traços morfológicos importantes, como a quantidade e tamanho das escamas, a quantidade de raios, espi-
nhos, posições e tipos de nadadeiras, barbilhões, coloração em vida etc. Assim, facilita-se a compreensão
das descrições contidas nas fichas, possibilitando a conferência ou acompanhamento destas através da
observação das ilustrações.

De modo geral, o trabalho conjunto entre conhecedores indígenas, ictiólogo e etnólogo redundou num
conhecimento mais exaustivo dos peixes, por diferentes perspectivas. A ciência dos índios e a ictiologia são
formas de conhecimento evidentemente distintas na maneira de observar, nos seus instrumentos, nas fontes
do conhecimento, nos critérios classificatórios, e assim por diante. Da maneira como essa pesquisa foi sendo
delineada, e para que fosse viável, buscou-se complementaridades e não uma contraposição ou comparação
entre os dois sistemas classificatórios.



17

Os capítulos
Esse trabalho conta com cinco capítulos, que procuram dar conta da diversidade de peixes do alto Tiquié

sob diferentes pontos de vista. O Capítulo 1 busca contextualizar a região do alto rio Tiquié no âmbito do
Tiquié, das bacias do Uaupés e do alto rio Negro. São abordados tanto aspectos sociológicos quanto ambien-
tais. Na parte final atemo-nos ao alto Tiquié, com uso extensivo de material cartográfico. É complementado
por um texto em tuyuka sobre as cachoeiras do rio Tiquié, formulado por dois alunos jovens da Escola Tuyuka
a partir de sistematização de entrevistas com pessoas mais velhas e de suas próprias observações.

O Capítulo 2 é dedicado às concepções dos Tuyuka e Tukano referentes aos peixes, através do estudo
da mitologia e sua interpretação, bem como dos conhecimentos xamânicos e do ciclo ritual. Uma narrativa
sobre o surgimento das traíras e pirarucus, de autoria dos tukano Feliciano e Miguel Azevedo, com ilustrações
do desana Feliciano Lana, todos do médio Tiquié, complementa este capítulo.

O Capítulo 3 diz respeito à ictiologia. Inicialmente é feito um histórico da exploração ictiológica do rio
Negro, incluindo o Uaupés e o Tiquié. Depois são apresentados dados sobre a ictiologia do rio Tiquié, incluin-
do uma seção sobre a ecologia e as migrações de cardumes nesse rio, com base em informações de Tarcísio
Barreto, tukano do alto Tiquié. Complementa o capítulo uma descrição das fases de vida de dois peixes,
representantes das duas principais ordens de peixes do Tiquié, de autoria de Mauro Lopes.

O Capítulo 4 é constituído pelas fichas por espécie, seguindo a classificação ictiológica. Antes, são
nomeados os caracteres morfológicos dos peixes e fornecidas outras informações, visando auxiliar na leitura
das fichas. Nas fichas são sistematizadas informações sobre cada espécie coletada: denominações, cientí-
fica e nas línguas tukano e tuyuka, descrição morfológica, dados de ocorrência e ecologia, pesca, comentá-
rios dos pescadores. O texto complementar apresenta uma possível ordem das espécies como pensada
pelos tuyuka e tukano, com todos os peixes colocados em escala comparativa.

No Capítulo 5 é descrita a pesca no alto Tiquié, com ênfase nos instrumentos utilizados, como são
fabricados e empregados.

***
Ressalva Em relação ao uso dos nomes dos peixes, alternando entre a designação em tukano, tuyuka,

científica e em português, pedimos aos leitores alguma benevolência. O sistema de classificação e nomeação
em português  é o mais precário entre eles, uma vez que, em geral, não alcança o nível específico. Além disso,
as palavras usadas na região são provenientes, em grande medida, da língua geral ou nheengatú,6 falado
atualmente na calha do alto rio Negro e no baixo curso dos rios Içana, Xié e, ocasionalmente, no Uaupés. Não
foi possível, no entanto, realizar um estudo das designações em língua geral como usadas por seus falantes.
Por essa razão, emprega-se mais os nomes indígenas, referidos pela nomeação latina entre parênteses, ou
vice-versa dependendo do contexto. No que diz respeito aos nomes indígenas, ora são usados em tukano, ora
em tuyuka, ora em ambos (ver Nota lingüística na pág. 20).

6 Essa língua já foi mais importante na região e, diga-se de passagem, em todo o Brasil, tendo
deixado extenso vocabulário relacionado à fauna, flora e toponímia incorporado ao português nacional.
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O Projeto de Piscicultura Alto Tiquié tem o objetivo de difundir a piscicultura familiar nas comunidades
indígenas dessa área, visando contribuir para a segurança alimentar e ser uma alternativa à exploração dos
estoques de peixe dos rios. Em relação a esse último ponto, observa-se uma crescente escassez desse
recurso, como expresso pelos moradores desse rio e que dele dependem para sua subsistência. Esse
fenômeno pode ser atribuído a fatores diversos, dentre eles a intensificação do uso de práticas predatórias
que resultam em maior escassez, exigindo um maior esforço de pesca. A piscicultura foi planejada no
sentido de conter esse processo.
A implantação de um laboratório de reprodução e incubadoras na área do projeto permitiu desenvolver o
cultivo de espécies nativas, evitando a introdução de exóticas. Não só isso, o projeto também inibiu e,
depois de algum tempo, fez extinguir a prática incipiente de criação de tilápias no alto Tiquié.
Para dar certo e ter continuidade, a piscicultura foi desenvolvida levando-se em conta as potencialidades e
limitações da região. Com isso algumas diretrizes foram elaboradas, destacando-se: (1) a piscicultura
funciona como as atividades de subsistência tradicionais: trabalha-se produzindo para a alimentação, o
excedente podendo ser destinado ao comércio; (2) são utilizadas tecnologias adaptadas, a partir dos
conhecimentos locais e das matérias-primas existentes na região; (3) o sistema de criação é semi-intensi-
vo: o criador se esforça oferecendo alimentos e outros cuidados aos peixes, mas sem empregar rações
industrializadas, outros insumos ou controles utilizados em cultivos comerciais; (4) a piscicultura é uma
atividade nova e não deve competir com aquelas que fazem parte do sistema de produção doméstico
tradicional e com ocupações de outras ordens (rituais, lazer etc.); (5) a produção da piscicultura é um
complemento à pesca extrativa, à caça e coleta de insetos; não visa substituí-los, mas evitar o uso não
sustentável desses recursos; (6) o sistema de criação de peixes não deve esgotar os recursos naturais de
que depende.
Após um período de investimentos em infra-estrutura básica, treinamentos de agentes locais e implantação
dos primeiros viveiros comunitários e familiares, a Atriart, as comunidades, o ISA e a Foirn vêm dando
continuidade ao projeto. A rotina anual do projeto, que conta com seis técnicos indígenas, pode ser resumi-
da, grosso modo, assim: (1) estação de reprodução, entre março e maio, quando as espécies cultivadas
estão em período de desova; aplicam-se diversos métodos de reprodução, sendo os principais a indução
hormonal e a captura de matrizes no momento exato em que estão se ajuntando para a reprodução no rio,
seguida da incubação dos ovos em laboratório; (2) obtendo-se larvas, é preciso cuidar para que cheguem à
fase de alevino, o que é alcançado em meados do ano; (3) distribuição de alevinos para os piscicultores
familiares; (4) construção e manutenção de viveiros nas comunidades; (5) treinamento dos piscicultores e

PROJETO DE PISCICULTURA ALTO TIQUIÉ

Parceria: Comunidades/ATRIART/FOIRN/ISA
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estagiários de outras associações indígenas; (6) implantação de cultivos agroflorestais que permitam exce-
dentes utilizáveis na alimentação dos peixes; (7) divulgação do projeto em outras associações e comunida-
des do rio Tiquié.
Além do alto Tiquié, esse projeto também está sendo desenvolvido, com algumas especificidades, em
outras duas regiões do alto rio Negro, Iauareté e médio Içana.

Estação Caruru.

Viveiro familiar de Antônio Marques.

Técnicos indígenas transferindo aracu para
o tanque de reprodutores.

Preparo das dosagens de
hormônio para indução
de reprodutores.

Exemplares de
araripira, espécie
reproduzida pela
primeira vez
em Caruru.

fotos: Aloisio Cabalzar, Beto Ricardo
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Notas sobre a grafia e pronúncia das palavras em Tukano e Tuyuka

As grafias tuyuka e tukano aqui adotadas não partem de propostas de unificação ortográfica, mas das
comunidades e escolas indígenas a partir de consensos provisórios dos falantes e escritores sobre a melhor
forma de escrever suas próprias línguas no rio Tiquié. Não adotam uma escrita fonêmica (que associa a cada
fonema uma letra) e aceitam a variação ortográfica das palavras. Os traços nasal e tonal das palavras, assim
como as vogais longas ou grupos de vogais das línguas tuyuka e tukano, a laringalização ou glotalização da
língua tukano, não são registrados sistematicamente.

As palavras em tukano aparecem em marrom, palavras tuyuka em azul, o verde sendo usado quando
temos a mesma palavra nas duas línguas. As semelhanças lexicais das duas línguas registradas em verde
devem ser entendidas em caráter preliminar.

As vogais e consoantes adotadas são as seguintes: a, b, d, e, g, h, i, k, m, n, o, p, r, s, t, u, u, w, y,
agregado o símbolo de nasalidade. Existe uma harmonia nasal ou oral no morfema, se a vogal é oral a
consoante sonora também o é, o mesmo ocorrendo com a vogal nasal.

Este alfabeto remete às seguintes pronúncias (adaptado de Henri Ramirez, A Fala Tukano dos Ye’pâ
Masa, 1997):

a, i, u pronunciam-se como em português;
e e o são geralmente bem abertas, como em fé e avó;
u é uma vogal alta, não arredondada, nunca anterior como o i (como pronunciar o u com os lábios bem
esticados, sem arredondá-los);
p, t, k, b, d, g não apresentam problemas, são as consoantes surdas que têm pouca variação alofônica;
ge e gi pronunciam-se como em guerra ou guitarra;
t e d nunca são palatalizados, ou seja, ti, di, te, de nunca se pronunciam como txi, dji, txe, dje;
b e d têm realizações que variam conforme o contexto nasal ou oral e se estão no começo da palavra ou
em posição intervocálica;
s pronuncia-se sempre como em sala, nunca como em casa;
h pronuncia-se como em inglês hat ou house;
y pronuncia-se como em inglês yes;
ñ corresponde ao y em ambiente nasal, pronuncia-se como em português nenhum;
r pronuncia-se como em caro;
w como em vaca afrouxando-se a articulação, ou como o w em inglês sem arredondar os lábios;
r e g nunca aparecem no começo das palavras.
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Do rio Negro ao Alto Tiquié
Contexto socioambiental

Aloisio Cabalzar
Flávio Lima

1
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Cachoeira Dobero Poea sendo transposta por dois
pescadores tuyuka. Essa é a segunda corredeira
do igarapé Umari-Norte. Foto: Aloisio Cabalzar
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Do rio Negro ao alto Tiquié  Contexto socioambiental

A região do alto rio Negro se estende por três países: Brasil, Colômbia e Venezuela. Localizam-se
nesses dois últimos as nascentes, cabeceiras e alto curso dos principais rios que formam o rio Negro. No
Brasil esses rios vão se avolumando e alargando, tornam-se navegáveis, até confluírem para o canal principal
do Negro. No noroeste da Amazônia, esses rios drenam uma vasta área de floresta tropical úmida.

A bacia do rio Negro, desde tempos pré-históricos, é ocupada por populações indígenas pertencentes a
três famílias lingüísticas, TUKANO ORIENTAL, ARAWAK e MAKU. As duas primeiras habitam sobretudo as margens
dos rios principais, ao passo que os terceiros, as áreas interfluviais. Os povos indígenas vivem, basicamente,
da agricultura, da pesca, da coleta de frutos e insetos e da caça. Mais recentemente passaram a criar animais
como peixes e galinhas. Um sistema de trocas de bens rituais, artesanais e alimentares, pré-colonial, que
abrangia muitos povos e extensas áreas do rio Negro e Solimões, cedeu lugar a trocas mais localizadas e, em
certa medida, ao recente comércio monetarizado.

Antes da colonização portuguesa, toda a bacia do rio Negro era povoada. A partir do século XVIII, sua
população foi sendo concentrada em aldeamentos, transferida compulsoriamente para trabalhos forçados no
baixo Amazonas e dizimada em guerras cruéis,  disputas por terras e braços. Todo o curso baixo e médio do
Negro, bem como seus afluentes, viram-se esvaziados de sua população original. O alto rio Negro tornou-se
uma área de refúgio que, embora também fosse alvo de violências na busca por produtos e mão-de-obra, foi
relativamente menos assolada pelas invasões. A divisão geopolítica pós-colonial, com a demarcação das
fronteiras nacionais, significou novas formas de interferência no sistema social tradicional, com seus desdo-
bramentos atuais, como militarização, escolarização visando a integração dos povos indígenas às respectivas
sociedades nacionais, dependência de bens industrializados etc.

São Gabriel da Cachoeira, povoação baré onde já em 1763 foi construído um forte português, destaca-se
hoje como o principal centro urbano regional, com população de 13.792,1 a maioria indígena. Observou um
aumento populacional significativo nos últimos trinta anos, devido ao fluxo migratório das comunidades indíge-
nas do interior e, em menor escala, à entrada de pessoas de fora da região. O principal incentivo foi o início
das obras de abertura de duas estradas, um trecho da Perimetral Norte e a BR-307, empreendimentos que
fizeram parte do Plano de Integração Nacional levado a efeito pelos governos militares na década de 70;
secundado pelo estabelecimento de contingentes militares no mesmo período e o conseqüente incremento do
comércio e outros serviços (ver Cabalzar & Ricardo, 1998).

A maior parte da população regional, no entanto, habita comunidades e sítios. No alto e médio rio Negro
existem atualmente aproximadamente 700 povoações indígenas, desde pequenos sítios habitados por ape-

1 Segundo levantamento realizado por ISA/Foirn em 2003. O censo IBGE de 2000 somou 12.373
habitantes.
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nas um casal até grandes povoados com mais de mil pessoas. A população total desta região é de cerca de
41 mil habitantes, incluindo as sedes municipais.

Em 1997, depois de anos de reivindicações e gestões das comunidades e organizações indígenas, o
Governo Federal homologou a demarcação de cinco terras indígenas contínuas no alto e médio rio Negro,
somando uma área de mais de 106 mil km2, a maior extensão de terras indígenas demarcadas do país. A
maior delas é a do Alto Rio Negro, que abrange as bacias dos rios Uaupés e Içana, onde está concentrada a
maior parte da população indígena.

Trata-se de uma região da Amazônia cuja unidade socioambiental – uma bacia hidrográfica habitada e
manejada por um conjunto de povos indígenas articulados econômica, cultural e politicamente entre si –
apresenta enorme diversidade. O melhor roteiro para a compreensão dessa unidade-diversidade é seguir o
curso dos seus principais rios. Para chegarmos ao Tiquié, é preciso passar pelo Uaupés, do qual é tributário.

O rio Uaupés, também conhecido como Caiari, é o maior tributário do rio Negro depois do rio Branco. No
encontro de suas águas com as do Negro, a vazão do Uaupés é comparável à do Negro. Em seu curso, o
Uaupés recebe as águas de grandes rios como o Tiquié, o Papuri, o Querari e o Cuduiari.

FIGURA 1.1 Alto Rio Negro brasileiro*

 * Em verde, estão traçadas as Terras Indígenas. O rio Tiquié está situado dentro da TI Alto Rio Negro.
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2 O rio Traíra, situado ao sul do Tiquié, é afluente do Apapóris que, por sua vez, é afluente do Japurá.
Como é habitado por grupos originários do Tiquié, com os quais se mantêm relacionados, foram
incluídos na soma da população da bacia do Uaupés.

De sua foz no rio Negro até a desembocadura do rio Papuri, o Uaupés está situado em território brasilei-
ro; deste ponto até a foz do Querari, faz fronteira entre o Brasil e a Colômbia; daí até suas cabeceiras, situa-
se em território colombiano. Iauareté é a maior povoação brasileira da bacia do Uaupés, um centro de ocupa-
ção tradicional dos Tariana e Tukano. Abriga um grande colégio administrado por freiras católicas e um pelotão
de fronteira do Exército. Existem dois outros colégios formados a partir de antigas missões salesianas na
bacia do Uaupés: um em Taracuá (na confluência deste rio com o Tiquié) e outro no alto Tiquié, em Pari-
Cachoeira. Também há um destacamento do Exército na confluência do Querari com o Uaupés e outro em
Pari-Cachoeira. No alto Uaupés colombiano está situada a cidade de Mitu.

Só no lado brasileiro do rio Uaupés e afluentes existem mais de 200 povoados e sítios, entre assenta-
mentos dos índios TUKANO e dos MAKU. O total da população, incluindo o rioTraíra,2  é de 9.982. Essa popula-
ção corresponde a um número significativo de povos indígenas, que falam diferentes línguas e que, em alguns
casos, desenvolveram técnicas e práticas diversas e complementares de subsistência. São povos das famíli-
as linguísticas TUKANO, ARAWAK (os Tariana) e, distintos destes, os MAKU. Os primeiros vivem principalmente
nas margens dos rios e igarapés maiores e são bons agricultores e pescadores. Dependem da canoa como
meio de transporte que, mesmo nos rios mais encachoeirados, é o principal meio de locomoção. Distintamen-
te, os povos MAKU vivem nas áreas mais interiores, próximos aos pequenos cursos d’água. Têm maior mobi-
lidade no território que ocupam e exploram recursos mais dispersos como caça, frutos silvestres e insetos.
Conhecem como ninguém a floresta e seus caminhos e são exímios caçadores.

Os TUKANO e os MAKU freqüentemente mantêm relações de troca, cada um entrando com os bens que
mais dispõe: no caso dos TUKANO, farinha, beiju, tapioca e outros alimentos derivados da mandioca cultivada;
já os MAKU oferecem caça moqueada ou frutas coletadas no mato. Os MAKU também costumam trabalhar para
os “índios do rio” em troca de outros artigos (fósforo, fumo, ipadu, roupa, rede etc.). Esta colaboração entre
TUKANO e MAKU existe há muito tempo. Freqüentemente os MAKU se afastam, indo embora para seus povoados
quando a relação passa a não lhes interessar mais.

Caracterização ambiental: clima, solos, florestas e rios
Chuvas e flutuações do nível dos rios O alto rio Negro é uma das regiões de maior índice

pluviométrico do Brasil, com médias entre 2900-3600 mm/ano (RadamBrasil, 1976). Na Bacia Amazônica,
apenas as regiões de precipitação orográfica do leste dos Andes e a região da foz do Amazonas recebem
precipitações comparáveis ou superiores (Goulding et al., 2003). Não existe um período de seca bem definido;
existe, sim, um período de maior precipitação (“inverno”), entre maio e julho, com médias pluviométricas
mensais superiores a 300 mm. Setembro a outubro e janeiro a março são os períodos de menor precipitação,
intercalados por um período de maior intensidade pluviométrica, de novembro a dezembro.
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Em São Gabriel da Cachoeira, o rio Ne-
gro apresenta-se mais cheio de maio a agos-
to e um período de águas baixas que se es-
tende de novembro a fevereiro. Em compara-
ção, o nível de água do alto rio Tiquié é extre-
mamente variável, e acompanha de perto a
precipitação. Os meses de maio a julho são
os que apresentam as maiores cotas médias
mensais, enquanto os períodos de agosto a
outubro e, particularmente, janeiro a março,
apresentam as cotas médias mais baixas (Grá-
fico 1, Gerrits, 1999). No alto rio Tiquié, uma
situação de cabeceira, as flutuações do nível
de água são muito mais rápidas e irregulares
do que o indicado pelas cotas médias, mesmo durante os meses de cheia; são constantes, por exemplo,
períodos curtos de “verão”, de uma a duas semanas, durante o qual o rio Tiquié e seus tributários baixam
significativamente, sucedidos por chuvas fortes que fazem o nível d’água subir de forma abrupta.

Rios Os rios amazônicos são classificados em três categorias, conforme o tipo de água: rios de água
branca, de cor barrenta, ricos em minerais dissolvidos e com pH neutro, com sedimentos derivados da erosão
dos Andes e do sopé andino; rios de água preta, com águas escuras, transparentes e ácidas, com grande
quantidade de ácidos húmicos e pobres em substâncias inorgânicas dissolvidas, originados em solos podzó-
licos, particularmente concentrados na bacia do rio Negro;  e os rios de água clara, transparente a levemente
turva, intermediários entre os rios de água preta e branca na quantidade de minerais dissolvidos, e que drenam

Vista do rio Negro com suas ilhas, tendo
ao fundo a serra do Curicuriari (ou Bela
Adormecida), a partir da cidade de São
Gabriel da Cachoeira.

GRÁFICO 1. Ciclo hidrológico do rio Tiquié
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principalmente o escudo brasileiro (Furch & Junk, 1997). Os rios que compõem o sistema do alto rio Negro
possuem, em sua grande maioria, águas pretas.

Como a maior parte da bacia do Negro, o rio Tiquié drena o escudo guianense, uma área de rochas muito
antigas do período pré-cambriano, extremamente erodidas (Radambrasil, 1976). O rio Tiquié é de água preta,
mas não são tão escuras quanto as do rio Uaupés ou do próprio  Negro. Essa característica só é ressaltada
em seu baixo curso, onde os igarapés Cunuri e Ira, tributários que drenam áreas de campinarana e possuem
águas muito escuras, tingem a desembocadura do Tiquié de preto (Figura 1.2). Por outro lado, o rio Tiquié
recebe em seu curso médio um tributário de águas barrentas, o igarapé Castanha,  “clareando” o Tiquié com
sedimentos em suspensão.

Florestas e solos A região do alto rio Negro apresenta um mosaico de formações florestais,
classificáveis em três tipos principais: florestas de terra firme, igapós e caatingas amazônicas (ou campinara-
nas). As florestas de terra firme são a formação dominante no alto rio Tiquié (ISA/Foirn, 2003), e crescem
sobre os latossolos vermelho amarelo distróficos (oxisolos/ultisolos) (RadamBrasil, 1976; Van der Veld, 2004),
os melhores para agricultura no alto rio Negro, ainda que pouco férteis. Essas florestas caracterizam-se por
uma maior diversidade florística e maior altura, quando comparadas às outras formações florestais do alto rio
Negro (Dezzeo et al., 2000). As caatingas dominam o médio e baixo curso do Tiquié (ISA/Foirn, 2003); sua

FIGURA 1.2 Paisagens do Baixo Tiquié

* Imagem do satélite Landsat-5 de 16/12/2000.
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vegetação apresenta feições variadas, um contínuo de florestas que compreende desde florestas relativamen-
te altas (porém com reduzida biomassa vegetal e alta penetração de luz quando comparada a uma floresta de
terra firme) até áreas abertas, com árvores baixas intercaladas por espécies herbáceas (Anderson, 1981). As
caatingas crescem em solos muito pobres, podzólicos hidromórficos (spodosolos) (RadamBrasil, 1976), ex-
tremamente lixiviados, arenosos e freqüentemente saturados de água. As matas de igapó, periodicamente
inundáveis, ocorrem ao longo de toda a  extensão do rio Tiquié e de seus maiores tributários, sendo muito
mais contínuas e extensas nos trechos baixo e médio do rio. Os igapós crescem sobre solos hidromórficos
gleyzados distróficos (entisolos) (RadamBrasil, 1976), de aluvião. As matas de igapó do médio e baixo cursos
do Tiquié caracterizam-se por um alto dinamismo, com margens de deposição de sedimentos com igapós em
estágio inicial de sucessão nas curvas internas de meandros, e margens de erosão com igapós nas curvas
externas (ver Salo et al., 1986).

Povos indígenas do rio Tiquié
O rio Tiquié é o mais extenso e populoso afluente do Uaupés. É habitado por aproximadamente 3.300

pessoas3 de vários grupos lingüísticos, incluindo os Hupdu e os Yuhupdu (grupos MAKU) que vivem nos afluen-
tes das duas margens do rio e somam quase um terço do total de habitantes. Dentre os povos TUKANO

ORIENTAIS, destacam-se os Tukano, Desana, Tuyuka, Miriti-tapuya, Bará e Yeba-masa (Makuna).
O tukano é a língua franca em toda a bacia do Tiquié. Na verdade, é usada como tal em toda a bacia do

Uaupés, no Brasil. Isso expressa o predomínio populacional e prestígio político desse grupo de descendência.
Passou a ser a única língua falada em povoados não tukano como os dos Desana do Tiquié e dos Tariana e
Arapaço do médio Uaupés.

A ênfase ribeirinha dos povos TUKANO do Tiquié faz desse rio a principal referência espacial, via de
deslocamento e comunicação regional. Ocorrem relações antigas de troca entre moradores de diferentes
trechos do rio. Para isso contribui, como veremos abaixo, a maior disponibilidade de recursos da pesca em
seu baixo curso, devido à existência de extensos igapós e muitos lagos, e de terras cultiváveis no médio e
alto, que redunda em uma produção maior de farinha e outros derivados da mandioca brava. Essas trocas
ainda são reforçadas por relações matrimoniais que facilitam e direcionam tais intercâmbios, favorecendo o
acesso direto a esses recursos. Atualmente, o comércio em maior escala feito por barcos de organizações
indígenas e de comerciantes particulares contribui para dar volume a essas trocas. Os principais produtos
envolvidos são aqueles menos perecíveis: farinha de mandioca e peixe moqueado.

Em todos os trechos do Tiquié existem populações MAKU, mas no médio e alto curso suas relações com
os TUKANO se particularizam, ocorrendo maior complementaridade nas trocas. Os MAKU têm maior familiarida-
de com a floresta e destreza em percorrê-la, assim como mais acesso a recursos dispersos, como caça e
frutos silvestres. Os TUKANO são agricultores e pescadores sedentários, explorando recursos mais concentra-

3 Não inclui o trecho colombiano. Esse e os outros dados populacionais referentes ao Tiquié são
provenientes do DSEI/Foirn, 2003.
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dos. É comum realizarem-se festas de oferecimento (dabucuri) entre os TUKANO e MAKU, cada grupo oferecen-
do o que tem disponível. Os MAKU também prestam trabalho aos TUKANO a troco de produtos da roça (farinha,
tapioca e mandioca crua) e bens industrializados.

Embora seja difícil estabelecer com segurança há quanto tempo os povos TUKANO que atualmente habi-
tam o Tiquié chegaram nesta região, a tradição oral destes grupos sugere deslocamentos não muito remotos.
Isto pode ser dito para os Tukano, Desana e Tuyuka, que são provenientes de áreas de ocupação mais antigas,
centros de formação e de dispersão de cada um deles, situadas no rio Papuri e no médio e alto Uaupés. No
Papuri e em seus afluentes ainda permanecem os sibs tukano, desana e tuyuka de posições hierárquicas
mais altas. A tradição oral tuyuka afirma que o rio Tiquié, antes da chegada dos ascendentes dos moradores
atuais, foi ocupado pelos Tatuyo, Eduria e outros povos que se deslocaram para oeste espontaneamente e
hoje habitam a região do alto Papuri. Os Tukano e Desana também se reportam a povos que ali viveram no
passado. Entre essas duas ocupações, pode ter havido um período de vazio demográfico dessa região.

História recente Em 1923 foi fundada a missão salesiana de Taracuá na foz do Tiquié. Antes disso,
este e outros locais, próximos à foz e até em seu médio curso, já haviam sediado aldeamentos missionários.

Grande parte do curso do Tiquié está situada dentro do território brasileiro, trecho em que o rio é mais
caudaloso, navegável por barcos maiores. Por isso o impacto do contato com comerciantes, intervenções
oficiais e missionárias foi mais freqüente no lado do Brasil. A fácil navegabilidade até Pari-Cachoeira durante a
maior parte do ano sugere penetrações antigas neste trecho, já a partir do século XVIII.

O início do século XX é marcado pela violência dos comerciantes e posterior chegada e domínio dos
missionários salesianos. Manduca Albuquerque e seus irmãos controlaram com mãos de ferro o comércio e
o trabalho indígena na região do Uaupés. Manduca era um comerciante nordestino com título de Diretor dos
Índios do Uaupés e Papuri. Instalados no baixo Uaupés, aterrorizavam as povoações indígenas, subordinando-
as com grande crueldade. Outros comerciantes e patrões atuavam de forma semelhante. A chegada dos
salesianos significou o desbaratamento gradual destas práticas. Os missionários, por sua vez, desmoraliza-
ram os rituais e o conhecimento dos xamãs, ordenaram o abandono das malocas, confinaram várias gerações
de crianças e jovens em internatos, submetendo-os a uma educação rígida e de integração à sociedade
nacional. Segundo carta de Nimuendajú (2000: 111), como os missionários “apresentam as suas medidas
como vontade do governo, os índios se submetem”. No Tiquié, o marco da intervenção salesiana foi a constru-
ção da missão de Pari-Cachoeira em 1940.

A partir da década de 1980 com o fechamento dos internatos nas missões, a implantação do Projeto
Calha Norte do Exército brasileiro, a descoberta de ouro na Serra do Traíra e a explosão comercial decorrente,
ocorrem novos impactos na vida das populações indígenas do Tiquié. Algumas conseqüências destes proces-
sos são o enfraquecimento de várias comunidades com saída de boa parte de seus moradores para o garimpo
ou para acompanhar e cuidar dos filhos nos povoados das missões (sede de colégios agora em sistema de
externato), a introdução maciça de novos bens industrializados, a abertura de pastagens para gado bovino
doado por militares e salesianos, e assim por diante. Com o esgotamento do garimpo e a decadência das
criações de gado, veio um período de desconcerto. Iniciou-se significativo fluxo migratório para fora, direcionado
especialmente para São Gabriel, Manaus e cidades colombianas. Várias comunidades se viram desarticula-
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das e esvaziadas. Diante desta situação, surgiram as primeiras organizações indígenas, no contexto de um
movimento político liderado pelos próprios índios, cujo intuito era criar uma instância de representação das
comunidades frente às pressões externas sobre suas terras, tendo como objetivo principal a demarcação das
terras indígenas de forma contínua, conquistada em 1997. De lá para cá, as organizações indígenas foram
ganhando força e, em alguns casos, vêm conseguindo viabilizar projetos de melhoria da qualidade de vida
(educação, saúde, segurança alimentar, geração de renda etc.).

Na década de 1980 foram abertas, pelo município, escolas de 1ª a 4ª séries em povoados que apresen-
tavam mais de 15 ou 20 alunos. Estas escolas seguiam o modelo e materiais do sistema nacional de educa-
ção. Depois da virada do milênio, algumas lideranças e comunidades iniciam um processo mais autônomo de
discussão e reformulação do ensino, voltado agora ao desenvolvimento das comunidades, valorização de suas
culturas e línguas. Surgiram assim as escolas indígenas.

Regiões do Tiquié O rio Tiquié é extenso (cerca de 3744 quilômetros, 321 correndo no Brasil, sem
contar seus afluentes) e tem suas nascentes em território colombiano. Segundo levantamento realizado por
Sousa (1959: 164-166), a foz do Tiquié tem 700 metros de largura; na altura da foz do rio Ira (seu maior
afluente, no baixo Tiquié), 400; acima deste ponto, 200. Chega na Cachoeira Tucano com 100 metros, redu-
zindo gradativamente a partir daí. Drena uma extensão de 5.740 km², toda ela coberta por florestas e capoei-
ras, com exceção das clareiras abertas para povoações e seus roçados, sempre de pequena escala. Os
afluentes da margem sul do Tiquié aproximam-se das cabeceiras do Curicuriari (afluente do rio Negro que
deságua a jusante da cidade de São Gabriel) e, mais a oeste, do rio Traíra (parte da bacia do Japurá). As
cabeceiras do próprio Tiquié também se aproximam de outras ramificações do bacia do Japurá (do rio Pirá-
paraná e afluentes). Já os afluentes da margem norte, menos extensos, formam a região de interflúvio com os
tributários da margem sul do Papuri.

O Tiquié pode ser seccionado, considerando características sociais e ecológicas, em baixo, médio e
alto curso. O baixo e o alto distinguem-se marcadamente do ponto de vista ambiental, redundando em formas
de ocupação humana também diferenciadas. O médio Tiquié é uma transição entre essas duas áreas.

Resumindo o que segue descrito no texto.

4 Esse número foi obtido através de medição digital de imagem de satélite. Deve ser ressaltado que
nem todos os pequenos meandros do rio foram medidos.

               Baixo Médio Alto
abundância de peixe, maior quan- peixe: quantidade intermediária, escassez de peixe, menor quanti-
tidade e diversidade de espécies diversidade comparável à do baixo dade e diversidade de espécies
igapós e caatinga (terras inundá- terras firmes, igapós e caatingas terras firmes (altas e mais propí-
veis anualmente e solos pobres) cias à agricultura
agricultura pouco produtiva agricultura desenvolvida agricultura desenvolvida
rio com muitos meandros e lagos igapós menores que no baixo, rio com leito escavado

presença de lagos e trechos de (ausência de lagos e poucos
leito mais encaixado igapós)
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O baixo Tiquié compreende um trecho de aproximadamente 192 quilômetros, entre a foz no Uaupés e a
Cachoeira Tucano (na verdade, uma corredeira que desaparece quando o rio está mais cheio e que só impede
a navegação de maior calado no período mais seco). Caracteriza-se pelo predomínio de igapós, lagos e a
escassez de terras altas e aproveitáveis para a agricultura; em compensação, há maior abundância e diversi-
dade de peixes. Os principais afluentes do baixo Tiquié (por suas dimensões e ocupação humana) são o Ira e
o Cunuri, ambos habitados pelos Yuhupda (MAKU).

A densidade populacional é baixa e os quatorze povoados deste trecho estão distantes uns dos outros,
totalizando 335 habitantes.5 A população do baixo Tiquié é composta por Tukano (povoados de Coró-Coró,
Matapi, Colina, Serra de Mucura e Pirarara), Miriti-tapuya (Mucura Lago e Vila Nova), Tuyuka (Matapi e Vila
Nova), Desana (Acará Ponta e Pirarara) e Yuhupda (nos igarapés Ira, Cunuri e, no Tiquié, entre a foz de um e
de outro, assim como em Matapi).

O médio Tiquié, entre a Cachoeira Tucano e Pari-Cachoeira, possui 86 quilômetros de extensão. Tem
como principais afluentes o Castanha (Bukuya) na margem sul e o Umari (Wamuña) na margem norte, ambos
povoados. Nesse trecho ainda existem igapós extensos e lagos, o que significa rio piscoso, embora não tanto
quanto a jusante, mesmo porque a pesca extrativa é mais intensa, devido ao adensamento populacional.
Esse problema se agrava acima da foz do Castanha, havendo maior escassez nas proximidades de Pari-
Cachoeira. Nessa altura do Tiquié ainda existem extensas caatingas, mas terras propícias para agricultura
também estão disponíveis, havendo inclusive algumas manchas de solos bons para o cultivo de milho, ricas
em fósforo. Os igapós são entremeados por áreas de terras altas, onde estão situadas as povoações e
capoeiras de sítios abandonados.

No médio Tiquié os grupos locais estão bem mais próximos uns dos outros que no baixo. Além dos
povoados situados no próprio rio, vários situam-se nos afluentes. São mais de 40 grupos locais, entre povoa-
dos e sítios familiares. A população, incluindo Pari-Cachoeira, é de 2.375 pessoas, mais de 70% do total do
Tiquié. Os igarapés Castanha e Umari contam com população de cerca 350 cada um (números que também
estão incluídos no total da população do médio Tiquié). Além destes dois igarapés onde os Desana, Tukano,
Tuyuka e Makuna são maioria, aldeias hupda estão assentadas em igarapés menores, na margem norte. Em
geral, o predomínio populacional é Tukano, seguido pelos Desana, Tuyuka e Miriti-tapuya.

Essa foi a área que mais sofreu com a migração de populações do Tiquié para São Gabriel e rio Negro,
intensificada com a decadência do garimpo na Serra do Traíra no final da década de 80. Com a saída de fa-
mílias TUKANO, os Hupda passaram a se aproximar e ocupar a beira do Tiquié, nas proximidades ou nos
próprios povoados TUKANO, estimulados pelos missionários ou pelos TUKANO, em vista do esvaziamento de
suas comunidades.

A seguir, o foco será o alto Tiquié, estudado e descrito com mais detalhes.

5 É provável que a população Yuhupda do igarapé Ira, 42, esteja subestimada.
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Alto Tiquié em foco
Pari-Cachoeira, com duas fortes corredeiras separadas por um estirão de cerca de duzentos metros, é

um marco da navegabilidade do rio. Sede de uma missão católica com grande colégio, construídos nos anos
40, reúne a maior população (454 habitantes) e é o centro comercial do Tiquié. Esse é o ponto de partida para
o alto curso do rio, que se estende até as cabeceiras, já em território colombiano. A divisão entre médio e alto
Tiquié leva em conta significativas mudanças ecológicas e sociais.

O alto Tiquié tem aproximadamente 96 km de extensão. Entre Pari-Cachoeira e a fronteira Brasil-Colôm-
bia são 43 quilômetros; daí até as cabeceiras do rio são mais 53 quilômetros. Pari acima, como também
chamam o alto Tiquié, é um trecho com três cachoeiras intransponíveis em qualquer estação do ano, além de
várias corredeiras e muitas rochas salientes pontilhando o canal do rio. Devido ao curso em grande parte
encaixado, margeado diretamente por terra firme, o alto Tiquié possui poucas matas de igapó, limitadas a
trechos ao longo dos igarapés Onça e Açaí, no trecho do rio acima de Caruru e, principalmente, acima da
comunidade de Fronteira, no Tiquié colombiano. Não existem lagos no alto Tiquié, com exceção de pequenas
enseadas rasas com abundante vegetação aquática (especialmente Nympheaceae), sobretudo entre Caruru e
a comunidade de São Pedro, e a montante da Fronteira (ver Capítulo 3).

Essa área se diferencia do baixo e, em certa medida, do médio Tiquié pela boa disponibilidade de terras
altas, não inundáveis e férteis, menor disponibilidade de peixe, maior concentração populacional e proximida-
de entre os grupos locais. Um certo adensamento populacional observado em algumas partes do médio Tiquié
se mantém no alto. Acima das cachoeiras, o Tiquié é cortado na perpendicular pela fronteira Brasil-Colômbia.
A montante o rio ramifica-se.

A maior cachoeira do alto Tiquié é a de Caruru (Moõ Poea), situada 20 quilômetros acima de Pari-
Cachoeira, grande obstáculo que impressiona o viajante habituado a ver o rio liso ou corredeiras com desnível
pouco acentuado. A área entre Pari-Cachoeira e Caruru é de predomínio dos Tukano, com uma população total

de 339 pessoas. São Domingos, São
Paulo, São Tomé, Santa Rosa, Jabuti,
Boca do Sal e Caruru são povoados
desse grupo linguístico; próximo a São
Domingos desembocam dois igarapés,
o Cabari e o Onça, habitados pelos Tuyu-
ka há várias gerações. No alto Cabari
estão os Hupda, que também se encon-
tram nos povoados de Jabuti e, em me-

Pari-Cachoeira, marco da navegabilida-
de do Tiquié, intransponível na maior
parte do ano. Observa-se paris e um
caiá instalados na cachoeira.
Foto: Aloisio Cabalzar
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nor número, em São Tomé e Santa Rosa. Além de se dividirem em vários grupos locais, os Tukano do alto
pertencem a diferentes sibs (grupos de descendência nomeados que compõem um grupo lingüístico), como
os Bubera Põra (São Domingos) e os Bosoa Põra (Caruru e Boca do Sal).

Estes dois importantes afluentes desaguam no Tiquié nas proximidades de São Domingos. O igarapé
Onça (Yaiñiriya) na margem sul, segue na direção do Castanha. De seu alto curso partem caminhos por terra
para o Castanha. Poucos quilômetros antes de sua foz está a cachoeira de Onça, onde está estabelecido um
grupo local tuyuka. Essa corredeira dificulta a subida de algumas espécies de peixe, como aracu-riscado e
surubim, que conseguem transpô-la apenas quando o rio está mais cheio.

O igarapé Cabari (Miñoña) é o mais extenso afluente do alto Tiquié. Situado na margem norte, tem suas
nascentes no interflúvio Tiquié-Papuri, na Serra de Bacaba. Seu baixo curso, desde a foz, é manejado pelos
Tukano Bubera Põra; o médio Cabari pelos Tuyuka Wese Dokapuara; o alto, pelos Hupda. A aproximadamen-
te um quilômetro da foz já se encontra a primeira cachoeira, comumente usada pelos Tukano para a coloca-
ção de um caiá (ver Capítulo 5). Seguem-se outras cachoeiras que dificultam bastante a navegação desse
igarapé.

Voltando a subir o rio Tiquié, cerca de um quilômetro abaixo de Caruru está Jabuti (Uu Poea), uma
corredeira forte mas que pode ser navegada na maior parte do ano. Uma rocha divide a corredeira em dois
canais, sendo apenas o do lado direito navegável. Todo esse trecho possui pedras no leito do rio, estreitando
seu canal em alguns pontos, o que exige muito conhecimento e perícia na navegação.

Caruru, acima de Jabuti, é uma queda com cerca de doze metros que se divide em dois braços, sucedida
por um grande poço. Toda a rocha é coberta por caruru verde (Podostemaceae), planta aquática que adere às

rochas e dá nome à cachoeira (veja
foto no final deste capítulo). Quan-
do o rio está com o nível de água
médio, a cachoeira mostra-se ver-
de, devido à copiosa presença des-
sa planta. Além de alimento para os
peixes, antigamente os índios ex-
traíam sal dessa planta. Por isso o
mesmo termo moa é usado para sal
e caruru em tukano, tuyuka e ou-
tras línguas da região.

O trecho entre Pari e Caruru é
mais abundante em peixes, na me-
dida em que as cachoeiras de Pari

Cachoeira Caruru, primeiro grande
desnível no rio Tiquié.
Foto: Pieter van der Veld
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FIGURA 1.3 Carta-imagem do alto Tiquié, dividido entre Brasil e Colômbia
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e Jabuti não impedem a subida de peixes como surubim, mandu-
bé, pacus, pirandiras e aracus. No entanto, os grupos locais estão
muito próximos uns dos outros, havendo áreas de pesca relativa-
mente reduzidas para cada um. Além disso, os pescadores rela-
tam que logo após as reproduções, os peixes desse trecho mi-
gram rio abaixo para alimentar-se nos igapós que começam a ficar
alagados, ocorrendo um período de escassez nessa área. Já no
final da estação chuvosa, quando sobem os cardumes de peixes
(ver Capítulo 3), os pescadores dali estão em vantagem, uma vez
que os peixes, encontrando em Caruru uma barreira, são facilmen-
te apresados com armadilhas apropriadas como cacuri, matapi e
imirõ (ver Capítulo 5). Os moradores de Caruru e Boca do Sal pes-
cam tanto abaixo quanto acima dessa cachoeira, nesse caso até
aproximadamente a metade da distância entre Caruru e a comuni-
dade tuyuka de São Pedro.

Entre Pari-Cachoeira e Caruru existem importantes locais de
reprodução dos peixes, destacando-se as proximidades da foz do
Cabari, onde fazem piracema o aracu-riscado à noite, o aracu-três-
pintas à tarde, junto com jatuarana e pirandira. Esse mesmo fenô-
meno acontece na foz do Onça e, mais acima, entre o porto de
Santa Rosa e o de Jabuti. As duas espécies de pirandira (yeehe
poari, Cynodon septenarius; e yeehe hoaw‰, Hydrolycus tatauaia)
fazem reprodução à margem de uma ilha logo acima da foz do
igarapé Sal. Em Jabuti, no remanso dessa corredeira, faz piracema
o wai uriaw‰ (Hemiodus thayeria).

A cachoeira Caruru é uma barreira à passagem rio acima para
grande maioria de espécies de peixes, tornando a diversidade aci-
ma dela significativamente menor. No período de migrações, pas-
sam apenas algumas espécies, como aracu-três-pintas (Leporinus
friderici), jatuarana (Brycon melanopterus) e algumas piabas (ver
Capítulo 3).

Atualmente, o trecho entre Caruru e Pedra Curta é de predo-
mínio tuyuka. São pouco mais de doze quilômetros do Tiquié, onde
deságuam dois importantes tributários, o Umari-Norte e o Açaí. O
primeiro é habitado pelos Hupda (cerca de 70 pessoas) e o segun-
do, área dos Makuna. Um grupo local daí  transferiu-se há pouco
mais de dez anos para o alto Castanha; outra parte permanece
com os Tuyuka em São Pedro.
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FIGURA 1.4 Carta-imagem do alto Tiquié, entre Pari-Cachoeira e Caruru
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São Pedro concentra hoje mais de cem pessoas, sendo a
maior comunidade do alto Tiquié brasileiro. Os Tuyuka aí residen-
tes pertencem a quatro sibs, liderados pelos Opaia (ver detalhes
em Cabalzar, 1995). Trata-se de local de ocupação recente, o povo-
ado tendo se transferido para esse local, na foz do Umari Norte, há
seis anos. Muito próximo, meio quilômetro abaixo no Tiquié, está um
grupo local hupda. Tradicionais habitantes do alto curso do igarapé
Umari-Norte, os Hupda chegaram à sua foz há cerca de dez anos.
Atualmente, devido à sobre-pesca e escassez de capoeiras, estão
iniciando um movimento de retorno para o interior desse igarapé.

O Umari-Norte (Wamuña) é um afluente extenso do Tiquié.
De seu alto curso partem varadores para o Papuri e Inambu. No
baixo curso existem três cachoeiras. Caruru ou Moõ Poea, a cerca
de um quilômetro da foz, junto à comunidade tuyuka de São Pedro:
depois de uma queda abrupta de cerca de dois metros, na rocha,
segue-se uma rampa de uns trinta metros, interrompida por mais
um pequena queda e muitas rochas no leito do rio; existe um canal
no lado esquerdo da cachoeira. Essa cachoeira impede a passa-
gem de peixes maiores como pacus, makuÞ (Tometes sp.) e mes-
mo aracus (ver Capítulo 3). Borboleta ou Dobero Poea, a pouca
distância da primeira, é uma pequena rampa com desnível brando
e rocha coberta de caruru. Buriti, Netiripa ou Noabu também é uma
corredeira com desnível suave; existe um morro em sua margem
esquerda, habitado por um grupo local hupda. Nesse igarapé há
vários locais de reprodução do aracu-umari (Leporinus sp. 3), inclu-
sive entre as cachoeiras.

Os moradores de São Pedro também freqüentam muito o
igarapé Açaí (Mipiriya); aí colocam parte de suas roças e realizam
pescarias diárias. Subindo o igarapé algumas horas, próximo à
margem, encontra-se um bebedor de anta. Pouco abaixo do bebe-
dor parte um varador para o igarapé Castanha, através do qual se
alcança, caminhando algumas horas, o povoado Buraco de Cobra,
dos Makuna. Mais a jusante em seu médio curso está a cachoeira
de Garabó, uma corredeira às margens da qual habitava um grupo
local makuna. A foz do Açaí, logo abaixo de São Pedro, na margem
oposta, é local de reprodução de aracu-três-pintas.

Voltando ao Tiquié, a poucos quilômetros de São Pedro está
a cachoeira Pedra Curta (Utãduka, ver foto pág. 45), uma suces-
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FIGURA 1.5 Carta-imagem do alto Tiquié, destacando os trechos entre Caruru e Cachoeira Comprida
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são relativamente curta de saltos e corredeiras com desnível total
comparável ao de Caruru. Pedra Curta também está dividida em
dois canais separados por uma ilha. Quando o nível do rio está
mais baixo, uma dessas quedas, a mais abrupta, seca. Ultrapas-
sá-la, rio acima ou abaixo, exige desembarcar e arrastar canoa e
bagagens por terra.

Pedra Curta é procurada tanto por pescadores de São Pedro
quanto de Cachoeira Comprida. A ocupação tuyuka a jusante de
Pedra Curta é posterior à dos tukano. A margem dessa cachoeira
já foi habitada tanto pelos Tukano quanto pelos Tuyuka, mas des-
de cerca de trinta anos foi abandonada, encontrando-se hoje ape-
nas capoeiras. Antigamente era proibido pescar em algumas par-
tes dessa cachoeira, sobretudo nas áreas onde se guardavam flautas
sagradas consideradas, portanto, interditadas. Essa cachoeira é
local de piracema do aracu-três-pintas.

Acima de Pedra Curta segue um trecho de alguns quilôme-
tros com várias capoeiras dos tuyuka, atualmente desabitada. Na
foz do Puniya esteve estabelecido, até o início dos anos 90, o
atual povoado tuyuka de Cachoeira Comprida. Esse igarapé é o
principal afluente do Tiquié nessa parte; em seu baixo curso exis-
tem, por alguns quilômetros, várias pequenas corredeiras, até che-
gar na cachoeira Urumutum (Ekara Poea), uma queda vertical de
mais de dez metros. No Tiquié, logo acima da foz do Puniya, já no
estirão em que se precipita a Cachoeira Comprida (Yoariwa e Yoapa),
há uma pequena corredeira chamada Tapioca (Wetaro Poea).

Cachoeira Comprida é formada, como já diz o nome, por uma
longa seqüência de corredeiras e quedas, existindo um canal (Pa-
raná da Iniciação, Kamõ Yuti) no lado direito. Essas ramificações
confluem num canal orientado em ângulo praticamente reto em
relação às corredeiras. Os Tuyuka dizem que a Cachoeira Compri-
da é local de transformação e origem (ver Capítulo 2) dos povos
Eduria e Tatuyo, que hoje não habitam mais esse rio, tendo se
deslocado para regiões mais ocidentais. Os Tuyuka chegaram nessa
cachoeira, vindos de mais acima no rio, já no século XX, onde insta-
laram uma casa de farinha para facilitar o comércio com os missio-
nários. Atualmente vive aí um grupo local do sib Opaia, de pouco
mais de 50 pessoas, chamado Cachoeira Comprida. A parte de
cima dessa cachoeira é local de piracema do aracu-três-pintas.
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FIGURA 1.6 Carta-imagem do alto Tiquié, cabeceiras
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Passando Cachoeira Comprida, segue um trecho do Tiquié margeado por muitas capoeiras, que vem
sendo ocupado pelos Tuyuka há várias gerações. Os Tuyuka migraram para o Tiquié há no mínimo cinco gera-
ções. Provenientes do Papuri (Okoñiriya) e de seu afluente Inambu (Buaya), vararam por terra até as cabeceiras
do Abiu (Kanepuya) e do Wakuma, estabelecendo-se posteriormente no curso principal do rio (Cabalzar, 1995).
Nos anos 30 e 40 do século passado, a Comissão de Fronteiras visitou essa região, estimulando os Tuyuka
a se concentrarem no lado brasileiro, o que resultou na formação de um grande povoado com várias casas
coletivas, que se dispersou anos depois com o surgimento de surtos de doenças, dentre elas a tuberculose.

De Cachoeira Comprida até a fronteira são cerca de sete quilômetros. Trecho de leito rochoso, nos
períodos mais secos surgem algumas pequenas corredeiras e ilhas. A montante da fronteira nacional, segue

um trecho de igapós e poços às margens do
rio, que se torna mais piscoso. Embora a diver-
sidade de espécies de peixe seja um pouco
menor (ver Capítulo 3), algumas, como traíras,
jandiás e piabas (yoara, do gênero Bryconops),
apresentam indivíduos maiores que nos outros
trechos. Nas proximidades do povoado tuyuka
de Pupunha (a partir da foz do Puya, a jusante,
até a foz do Mariña, a montante), já na Colôm-
bia, há uma área de reprodução do gênero Le-
porinus, especialmente do aracu-de-pau, Lepo-
rinus klausewitzi (ver mito de Kamaueni, Capí-
tulo 2) e aracu-três-pintas, Leporinus friderici.
Outro igarapé importante é o Abiu, onde atual-
mente habitam os Tuyuka no médio curso e os
Hupda em seu afluente caño Azul (Okoriya), de
onde parte varadores para o Inambu e Papuri.
No Abiu existem locais de reprodução dessas
duas espécies de aracu. No igarapé Mariña há
uma comunidade bará. Seguindo rio acima, no
Tiquié, chegamos em Trinidad (Miñoburo), po-
voado tuyuka onde se instalou uma missão ca-
tólica há três décadas, que vem provocando
certa concentração populacional, especialmente
dos Tuyuka e Bará. Nesse ponto o rio se rami-
fica, o Tiquié segue mais um trecho e depois
inclina-se para o norte, o Macucu (Bopeya) já
segue para o noroeste. Nos dois casos, a po-
pulação é Bará, dividida em três grupos locais.Acima, Cachoeira Caruru; abaixo, Noabu, primeira e terceira

cachoeiras do igarapé Umari-Norte. Fotos: Aloisio Cabalzar
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Musãka makañe poepa niretire masirÞ

Kamõ  (Isaura M.Meira)
Yeoro (Gustavo A. Barbosa)

Wedenukarõ
Atie nia Musãka makañe poepa wedere kiti.

Pe poepa wame nia. Birotiro tero wametire poepa wah†yu h† wederekã nia usã Utapinopona Bueriwi
buera butoa masirarÞ saiña hoaturige.

Tetira muã ati p‰ bueñara añurõ bue mas† tiya. Poepa wame, poepa niretire, wai dikayare, kioretire,
wara wenetore wederip‰ niã.Te biri sukã poepa iñanerige nia.

Tetira muã usã paderigere iñarã bayiro tusadaku.

Muã tip‰re bueiñara mua katiro poteorõ masiãdaku, poepa bauretirere iña tiadaku mua.

Musãka niretire
Musãka Diapasa dikatiriya nia.

Pito tiku Menekoãranoã, Mapikõ nukurõ wametiro. To nipetiku atiya Musãkaha. Ti wateroreha
(Mapikõ – Mawi) poepa mania, buarekori ditarari nia. Tetira wai pau nikia topureha.

Wapunuk‰ doka nukã poea sa, tipoea wametia Dasepoea.

Dase Poea
MusakarÞ, poea biro wametiripoea ninukã, tipoea nia heatuari poea, tetiro dia perogã niripureha,
nasiã yokoso pakatohã netoria tipoeare.

Diapasare yoaro pãti, hearo nia tipoea, Wapu nukurÞ peroga yutiwa nia.

Biro tiro Dase poea wametiero, Koamak‰ k‰ dosepinorÞ bupuegu nimamena. K‰ tero bupu tiri k‰ya
kopepu niarigu mek‰, wumuati ñapasaegu. K‰ tero wariro nihiro Dasepoea wametiero.

Tipoea sotoareha mania poepa, ano Siriria nuka sukã poeapa. Tore nia itia poea: Ñira poea, Busa
poea, Imisa poea. Siriria niya Dasea Batitorora, tebiri paia, paianumia, pekasã, surara niya. Ti
makarena nia buere sikamokañe itia buepetiro.

Ñira Poea
Dase poeare yoaro netõmuati heare nia Siriria puapoea, sugeri poea wametia Ñira poea, puaniña
yutipura poepa nirõ nia, dekore nukurõ nia.
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Tetiro akuniña tiri niñape, yokoso wemuaro nia, dia pairoka nirokã kio niatoha.

Makã niri niñapeha dia pairo nirõ duahoã topeha, tetiro muturu netohã, nasiakã netohã tia.

Ti poeare netomuati nia apepoea, Busa poea wametiri poea.

Busa Poea
Tipoea sirora potaku nasiapawu. Ti poeare, buri wenetori poea nirõtia, tetiro sukã waipona kuã
emuripoea nirõtia. Siriria makarã Batitorora kuã dikayari poea nia.

Imisa Poea
Imisa poea nia Busa poea sotoara. Batitorora kuã waipona, botea emuri kuã dikayari poea nia.

Harukari tiya añuro biatahãya, tetira wai netoriya tore Imisa poeare.

Sã Poea
To Imisa poea netomuati nia sukã Sã poea wametiri poea. Kioniwu tipoeaha, oko tutuaro tutua niwu,
waripina wametiri poeara nirõtia.

Ku Poea
Yoaro emuati heare nia sukã, Ku poea wametiro. Tipoea nia kiori poea, basoka kuã duari poea
nirõtia, pairoka nirohã heatuaro kioa, perogã nirohã kiohamarõ tia, meniranohã tora wanetohã ya.

Warip†mena waraha, buri wemua wahoarõ bowu.

Tipoeare netõ muãgura, pero emuwa heare nia Moõ.

Biro tiro Ku poea wametiero. Ku  basoka bauegu
atiya makurã nih†gu, makanuku ku.

Kuyagãpu niarigu piyati to Basoka bauegu.

Kuya wametiriya niarigu, piyati basoka bauegu,
k‰ha pamuri  basoku niegu. Tigu poeamenarã
basoka bauegu. Sikatopure basokura nigumena.
Basoku nirukuegu mena wekure waperi butu
bakah†gu.

– Detiro bomito yuresa?

Imisa Poea (Pari-Cachoeira). Foto: Aloisio Cabalzar
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K‰ h†ritabe Koamak‰ kurÞ:

– Muha todokare dero tiri, ku waiku kura
putah‰daku – h†gu k‰re.

– Waiku kura nihãdaku muha – h† doapeigu
kurÞ. Tero kuã tiriro nihirõ Ku poea
wametiku.

Moõ Poea
Tipoea neto muagurã pero emuwa heare nia
Moõ wametiri poea.

Tipoea nia pairi poea umuari tudika nia,
yokosoro wegu burusotoapu wenetore nia,
pua niña wesapura nia yokoso wenetore
mar†, nope wadugagu waro nirõ tia.

Tebiri sukã pue pairo nirohã, paka oko turi
nirõtia, yokosorona watã duahãduga.

Tipoeare hõdokapu atira wai putaya sa,
waipura, wai seporoa, bua. Botea nit†mari
tira, wapa, wania. Siro tostoapereha.

Tiatopure wai emurã pau boarukuira,
mekutigakarÞ em‰ira heatuaro em‰hãira
buri sa.

Utãduka Poea
Tipoeare netõmua yoasañurõ em‰wa nia
sukã ape poea, tipoea wametia Utãduka,
bayiro kioro tia tipoeakã. Tetiro burustoapu
yokosoro wenetorÞ nia.

Sikato emu hearo nia pairoka dia nir† marõ,
tostoape nia dia perogã nir† tuapasaro.

Pue nirõ hã meta okoturi warometia,
basoka duaripoea nirõtia.

Tore nia sukã wametire Osoga, Hiãtiba,
Kapenimatudi, Oko ñemerõ wametire nia.

Moõ Poea (Cachoeira Caruru do Tiquié).

Utãduka Poea (Cachoeira Pedra Curta).
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Tipoea sotoagãra nia utãdukari dia perogã niri baua, masãkura dukari nirõtiro tiedukari. Tetira apeye
tiada hirã tiedukaripure keonerukuira butoapuha.Basuka nirikuhiya tipoea wesa mena tiatopureha.
Mekutigãre maniya sa, wikoto
nihã sa.

Ikara Poea
Tiatopu ikara kuã koari poea nia, tetiro to wametia ikara wi.

Kuã pakoko kuare tutiri iña,  Ikara koãh†ya.
Detigo kuãre tutirikueri? Biro bih†yu.

Kuã pako, k‰a paku diarisiro ap† dutuigo, k‰ wametigu wat† Ñamakuru.
Ko pona nirikuira umua puara numio sikõ.

Wat† burekoreha bauririkuegu, na†satiri mena kuã kanipetiarisiro hearikuigu wipu.
Añuro ko tigu nigu, ñokã ipitire ko duego, yarigere añuredo yaira kuã peha. Ko ponare pinoa peni
ekaego.

Tetiri iña kuã pako manu tirobiro bigure ñoka, wapu, eyu bipesã dupohã tira.
Tebiri sukã umuaropu mipirakumupu sikapo yusairo. Tipore iñadutirikuigo.
Dero tigo? Tipore nigu ko mak‰, ap† mena.

– Dero tigo mari pako tipore iñadutirikamiko? h†, sikabureko niwari...
Ko wese warisiro nedioko iñaira sa.

Topu sañaigu sik‰ ñama mak‰ añuga.

– Ayu, mari pakomak‰ga añuhakag‰ga nih† –, h† kure newioneko umuaropu demoneko poira sa.

Kuã tero aperira bupuwitia wahoigu k‰peha sopepu.

Sika bureko, k‰ wat† potaheari iña, to duiaw‰.

– Mu yawa siniya –, h†go.

– Kãsiri, kãsiri, kãsiri! –  tiwa negura biro h†gu.

– Sari, sari, sari – h†go ko peha.

Komena kaniarigupura dianetohãkumuigu sa.

Ti poeare netõmua, nia Wetaro poea wametiripoea.

Wetaro Poea
Dita pairoka niatã duahoã tipoeaha, peroga nirido kioa.

Tetiro wametiri poea nirõtia, to niro wetap†, utãp†, nukuw‰ yarige bop† nirotiro.
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Yoariwa
To perogã emuwa heare nia yoariwa
wametiri poea sukã. Tipoea nia yoaripoea,
tetiro Yoariwa wametia.

To Yoariware nia yokoso wenetõberuma niku
yoaro wekutuare niw‰ burusotoapu.

Yokosoro werima to burusotoa makã.

Tipoea niero Sunã, Paneroã kuã pamuri
poea niero.

Tero tiro Kayuti wametiri yuti niku. Ti yuti
niero bupuwu mena kuã bupuri, ka diamek‰
wukutuati, k‰ ka dia ñariro niero.

Ti poearena niero sukã kamoa koperi, tie
koperi niero masãkuramena kuã suwio tirige
koperi niero, pamuri koperi niã h†aro h†ra.
Kamoã yuti niku sukã, kuã kamoatira wara
wari yuti, kamoatira kuã patiri yuti.

Ti poearena niku sukã dupo paridupo
kutakur†dupo, ti dupo niku watiya dupo.

Nukurõ Poea, Ñama Poea, Momoarã
Poea
Ti poeare netomua niero Nukurõ Yoariwa
sotoagarÞ pua pona yapa, ti nukurõ niero
masãkurare kuã iñano tiriro niero. To nukurõ
netokutumua pero emuwa niero Momoãra
poea.

Momoarã poea, utãgã niero momoarãga, momoarã paye niero tiga

Ti poeare yoaro emuwa niku ñama poea, kuã ñama nihiya masãkura basoka neakumu apeyeti.
Kuã tiriro niero.

Sumuari Poea
Ati poeareha SumuarÞ k‰ bauaneriro nihirõ.

Sumuare k‰ boayusariro nikuto ti nukurõgapu.

Yoariwa (Cachoeira Comprida).

Ñama Poea (Cachoeira Veado). Fotos: Aloisio Cabalzar
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Tebiero ti poeare kanimã h†gu ano penimua ti to kanima h†gu bauanegu.
Peri poeagã nia ti poea.

Ñama Poea
Tipoea netokutumua yoasañuro emuwa niku Ñama poea.

Ñama poea puaniña omayukowu pairoka niatã kioriwu, peroga nirõdo kiowu yokoso wenetõmua
wahoarõ bowu.

Tipoea niero k‰aya masãkura poea nih†yu, to kuã basoka neakumu apeyeti tih†ya, to basoka
bauah†ya ñama, tero wametiarõ h†ra.

Muip‰ wi nirã kuã basoka bauariro nia.

Watiã Kasa
Tipoea netõmua perogã emuwa niero Wãtiã Kasa perogã nirõ ako tutua ni kioni tiero. To sotoagãpe
niku wai kaniyaritabe, sisõ yari tabe.

To muip‰ wi nih†yu. Tetira kuã ayawaroa ewa peo tih†ya, wãtiã ewa nih†yu. Tetira to nih†ra mapoa
bopo tira.

Tiere bopotoa kusagu buawaigu. Hõdokape iña.

– Yuko tigumetiwa – h†migu k‰ sow‰.

– Dero tigu yure tero h†mieri k‰? – h† iñayukoigu.

To k‰ iñayukori wai sisõrã tira. Yoaro sitiañuro tira. To k‰ iñakori, k‰ pako k‰re buaneigo.

– Hau – h† yutiwa heigu. K‰ heari iña k‰re
tarikÞ põadupoigo.

Ti kÞre ya wisiegu k‰ beti nihãmarigu. Biro
kuã tiri poea niero, ti poea Kamaweni k‰ya
wisiriro, te biriro nihirõ Watiã ewa wametiero.

Caruru aderido à pedra da cachoeira
do mesmo nome, no igarapé Umari-Norte,
porto da comunidade tuyuka de São Pedro.
Essa planta serve de alimento a várias
espécies de peixe. Foto: Aloisio Cabalzar
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Gente-Peixe
Os peixes na cosmologia dos
povos TUKANO do rio Tiquié

Aloisio Cabalzar
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Faixa emplumada (mapoa) sendo preparada para ser usada
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Gente-Peixe  Os peixes na cosmologia dos povos TUKANO do rio Tiquié

Quando a gente pensa na maloca da gente, pensa que ela é
espinhaço e costelas da Cobra-Grande: é a imagem da Cobra
da Transformação. Mas quando a Cobra-Grande pensa em sua
própria maloca, já pensa que esta é espinhaço e costelas do
Yepa Oãku (Deus da Transformação). Quer dizer, a sabedoria
vai aumentando. E assim mesmo acontece com o canto, com
o tamanho do espaço, com o aumento das cerimônias. Uma
cerimônia reflete outra maior ainda. (Kumu do Tiquié, ver Béksta,
1988: 67)

Os povos indígenas TUKANO ORIENTAIS, entre os quais aqueles que habitam a bacia do rio Tiquié, têm uma
relação muito especial com os peixes. Não tanto por constituir o principal item de sua dieta, depois da
mandioca, mas por seu significado cosmológico. Como veremos, a humanidade era Gente-Peixe (Wai Masa).
A Gente-Peixe ainda existe, mas uma parte se transformou, tornando-se a humanidade atual. Aqueles que
não se transformaram, permaneceram na camada das águas, iniciando uma relação de hostilidade com a
humanidade.

O conjunto de narrativas relativas à origem do mundo e da humanidade é partilhado por uma população
relativamente grande, assim como é extenso o território que ocupa, entre Brasil e Colômbia. A população dos
povos TUKANO ORIENTAIS provavelmente ultrapassa trinta mil, habitando, com outros grupos, uma área de cerca
de 300 mil quilômetros quadrados. Como vimos, há mecanismos que fazem com que essa população se
organize em um sistema complexo, com trocas matrimoniais e ciclos rituais interlocais, formação de nexos
regionais, hierarquias espaciais etc. Existem variações consideráveis entre as diferentes versões das narrati-
vas, já que as linhas de transmissão oral não se cruzam diretamente, trocando apenas fragmentos de histó-
rias. Mas existe uma consistência geral de base.

O objetivo desse texto é estudar as relações entre seres humanos e peixes, segundo os povos TUKANO,
em especial aqueles que habitam a bacia do rio Tiquié. Para tanto é preciso percorrer os relatos de origem do
universo, de seus seres, a transformação da humanidade, as concepções cosmológicas que se informam
nessa fonte e a ampliam de maneira complexa e fecunda. As narrativas mitológicas são a base para a
formulação das rezas, para transformar a maloca em espaço ritual, síntese do cosmos, e para pensar as
relações da “humanidade” com os outros seres.

Estudar os peixes ou, no caso desse texto, como são pensados pelos povos do alto Tiquié, significa
enfrentar um tema complexo, multifacetado. Não temos a pretensão de esgotá-lo, longe disso. Propomos
uma abordagem próxima ao discurso dos índios, ou fragmentos desse. Esse texto é uma compilação de
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informações de autores de algumas etnias (especialmente dos Tuyuka e Tukano) e de diferentes sibs de cada
uma delas, seguida por uma breve análise do tema. Privilegiamos o que é mais geral, sem entrar nas nuances
e distinções que existem. Além das narrativas mitológicas e concepções cosmológicas, faremos também
uma descrição, de caráter informativo, do xamanismo e do ciclo ritual como ocorre atualmente no alto Tiquié,
sempre dando ênfase à relação com os peixes, o que permitirá vislumbrar o assunto de diferentes ângulos.

O corpus de narrativas de origem desses povos é de grande relevância para entender sua cosmologia e
visão de mundo. Podemos dividir essas narrativas em três fases principais: a criação do mundo e os feitos de
seus demiurgos fundadores; a origem da humanidade na água, no Lago de Leite, e sua trajetória rio acima, no
bojo da Cobra de Transformação; a emergência da humanidade e a ocupação da bacia do Uaupés e adjacências.

A mitologia dos povos TUKANO foi extensamente registrada e há disponíveis várias monografias e artigos
antropológicos que têm esse como tema principal, incluindo os textos das narrativas (Brandão de Amorim,
1987; Brüzzi Alves da Silva, 1994; Béksta, 1988; Fulop, 1954 e 1956; Torres Laborde, 1969). Em 1980 foi
publicado um livro de narrativas de autoria desana, apoiado pela antropóloga Berta Ribeiro (Kumu e Kenhíri,
1980). Esse trabalho pioneiro inspirou, mais recentemente, a Foirn a criar uma coleção de publicações de
textos de narradores indígenas, com colaboração de antropólogos associados ao ISA (Pãrõkumu e KÞhíri,
1995; Diakuru e Kisibi, 1996; Kedali e Kali, 2000; Ñahuri e Kumarõ, 2003; Akuto e Ku’maro, 2004). Esse
material, em especial as narrativas tukano do sib Hausirõ Põra (Ñahuri e Kumarõ, 2003), e histórias e explica-
ções não publicadas dos Tuyuka e Tukano do alto Tiquié, são base para entender o contexto cosmológico que
dá sentido às concepções relativas aos peixes, discutidas neste capítulo.

A criação do mundo
A criação do mundo é atribuída ao Avô e à Avó do Universo, que viviam na Maloca do Céu e possuíam (ou

eram constituídos por) os instrumentos rituais mais importantes, que são a lança-chocalho, a forquilha-de-
cigarro, a cuia de ipadu, o suporte de cuia, o banco e o cabo-de-enxó. Primeiro criaram o universo, já pensan-
do na futura humanidade. O mundo foi sendo gerado em camadas, uma de cada vez. Assim narram os tukano
Ñahuri e Kumarõ, do sib Hausirõ Põra do médio Tiquié:

“Certo dia, Avô do Universo (Umuko Ñeku) teve várias idéias e começou a executar seus planos.
– Farei este mundo (ati pati) com águas, terras, matas, dia e ar, chuvas, nuvens e ventos, e
também criarei seres humanos, Yepa Masã.1

Avô do Universo começou seu trabalho. Pegou sua lança-chocalho (yaigu), pôs-se de pé no meio
deste mundo e disse: – Com esta lança-chocalho (...) sustento este mundo, com as águas,
terras, ar puro, dias, chuvas, nuvens, ventos, que nunca terão fim.

1 Yepa Masã (Gente-Terra) são os seres humanos que apareceram na Maloca do Universo,
feitos do sopro de cigarro por Umuko Ñeku. Estes não eram como os seres humanos de hoje,
eles se casavam com qualquer animal. Eles fizeram seus trabalhos e voltaram na Maloca do Céu.
Só Basebo teve filhos. Viviam aí, trabalhavam certo tempo e subiam para a Maloca do Céu.
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Por isso, os velhos rezadores (kumua)2 costumam dizer que o mundo, seguro por este bastão,
gira e faz rotações, acontecendo as várias estações. A partir daquele momento, com a lança-
chocalho de pedra (utã boho yaigu) ia formando o mundo em camadas. O Avô do Universo repetiu
a mesma oração, levantando a primeira camada. Era a camada de águas.3 Desde a criação do
mundo, o Avô do Universo deixou esses rios de água doce dos quais nos alimentamos. – Apare-
ça a água nesse mundo, que estas águas prevalecerão todo o tempo e não terão fim.
A partir daquele momento apareceu o rio Umari (Wamu dia)4 e as Malocas das Águas (Dia
wiseri). O Avô do Universo dividiu os grandes mares e lagos onde hoje em dia vivem os grandes
seres aquáticos como baleias, jacarés, tubarões, golfinhos, pirarucus e cobras grandes. Nos
pequenos rios existem peixes menores dos quais nos alimentamos: piabas (seã), aracus (botea),
tucunarés (buua), traíras (doea), surubins (oreroa), piraíbas (moa), e outros”.

Depois foram criadas as outras camadas: camada de terras e matas (dita nukuri pati), camada de dia e
ar (umuko ome pati), camada de peneira de chuva (oko suowa pati), camada de nuvens (omekurapi pati),
camada de ventos fortes (wirõma pati). Acima dessa situa-se o espaço vazio (ome mariri pati).

Na versão dos Desana Wari Diputiro Põra, que vivem em povoado vizinho ao dos Tukano Hausirõ Põra, as
camadas foram sendo criadas a partir de peneiras de arumã de variedades distintas, sustentadas por duas
lanças-chocalho cruzadas. Foram criadas cinco camadas, de terra, ar, água, frutas do mato, e novamente de
terra (1996: 19-21).

Já para os Barasana do Igarapé Colorado (S. Hugh-Jones, 1979: 263),  no início o mundo era de pedra e
sem vida. A Mulher Benzedora (Romi Kumu) tirou argila e fez um forno de cerâmica, assentando-o sobre três
suportes também de argila. Ela fez fogo para esquentar o forno, mas esse ficou tão forte que trincou os
suportes e o forno caiu no chão, afundando-o. Assim, o que era essa terra tornou-se o mundo subterrâneo, e
o forno ficou como essa camada. Depois ela fez outro forno, que se tornou o céu. Fez ainda uma porta na
borda da terra, chamada Porta de Água, mas havia muita água fora. Ao abrir essa porta, a terra foi inundada.
As águas encheram a casa e tudo lá dentro ganhou vida. O cocho de caxiri e o tubo (de pau oco) de coar ipadu
transformaram-se em sucuris, as cerâmicas e outros objetos achatados, em piranhas, o poste de breu tornou-
se jacaré.

2 Kumua é plural de kumu, em tukano, o rezador.
3 Conhecemos o rio de água preta, ako ñiri mã, o rio de água branca, ako butiri mã, o rio de água
vermelha, ako soãri mã, o rio de água transparente, ako bohoyari mã.
4 O rio Umari é subterrâneo e destino da alma dos mortos que, antigamente, eram enterrados dentro
de uma canoa, no interior da maloca.
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A concepção do universo em camadas é fundamental na cosmologia e nas práticas rituais e xamanísticas
dos TUKANO. Cada camada tem seus seres e tempos. São separadas, mas possuem passagens entre elas.
No xamanismo, verbos empregados nos benzimentos “forçam” um elemento patogênico a “atravessar” essa
camada, “jogando-a” em outra. Em seus encantamentos, o benzedor freqüentemente “estende paris de prote-
ção sobre o chão”, para impedir agressões de outras camadas, para esconder e defender a alma de um
recém-nascido no local do parto ou os participantes de uma cerimônia na maloca. A isso voltaremos adiante.

A criação da humanidade (Gente do Aparecimento)
Formado o universo, com águas, terras e ar, Avô e Avó do Universo voltam-se para a criação da humani-

dade. Os Tukano Hausirõ Põra diferenciam Gente do Aparecimento (Bahuari Masã) e Gente da Transformação
(Pamuri Masã), cada qual surgindo no universo em um momento determinado. Seguindo de perto essa versão,
depois de várias tentativas, benzendo com a cuia de ipadu e cigarro, Avô e Avó do Universo conseguiram gerar
cinco irmãos e três irmãs, Gente do Aparecimento. Cada um segue uma trajetória e vai deixando suas marcas
e criações nesse mundo.

O primeiro deles, Desubari Oãku, é traído pela esposa, filha de Dia pirõ (Cobra-do-rio), que namora Bose
pirõ (cobra-de-fartura). Ele fica sabendo disso por outros, que o vêem ser maltratado por sua mulher. Transfor-
ma-se em um pássaro tucano e vai espiá-los no porto. No outro dia mata o amante de sua esposa com uma
zarabatana, enquanto fazem sexo. A mulher, vendo o amante morto, arrasta-o e o joga no rio. Desubari vai
pescar e, encontrando o corpo do amante de sua mulher, arranca-lhe o pênis e embrulha com folhas. Faz
outro embrulho com os peixinhos que pescara. De volta a sua casa, coloca os dois pacotes de folha para
assar. Sua mulher chega e pede um. Ele dá. Enquanto ela come, ele brinca, dizendo que ela não quer perder
nenhum pedaço do amante... Percebendo o que se passa, ela desce até o porto e vomita. Do seu vômito
surgem os peixes jeju, tubo, poa e uñu (respectivamente: Erythrinus erythrinus, Erythrinus sp. e Hoplerythrinus
unitaeniatus). Em uma versão tuyuka do alto Tiquié, que descreve a mesma seqüência de fatos, com diferen-
ças de detalhes aparece o muña butigu (jacundá branco, Crenicichla sp.). Dias depois, ao terminar de fazer
um roçado e conseguir tirar da mulher um brinco que ela havia tirado do cadáver de seu amante, Desubari faz
uma dança com a Gente-Ave. No final, sobe para a Maloca do Céu, abandonando a esposa.

O segundo irmão é Wãrari Oãku, que se vê à procura de uma mulher. Ele consegue sua esposa através
de um cipó que tem seiva como sangue. Tira um pedaço, raspa e faz uma cuiada com seu caldo, como fazem
com outros cipós para vomitar de manhã cedo. Depois de ingerir o líquido e vomitar duas vezes, a mulher
aparece e joga areia em seus olhos. Eles se casam. Um dia, tinguijando peixe na mata, o Urubu-Rei lhe rouba
a mulher. Ele fica triste. Depois de um tempo, consegue notícias dela por pássaros que caçavam saúva para
levar a um dabucuri na casa do Urubu-Rei. Ele vai junto. Chegando lá, veste a roupa de maku, sujo e com
feridas. Os pássaros avisam ao Urubu-Rei que trouxeram um maku. Mandam que ele vá buscar lenha e a
mulher vai atrás para ajudar a carregar. Lá ele tira sua roupa de maku, ela o reconhece e eles transam. No dia
seguinte, quando todos iam sair para pescar piaba, Wãrari, através de reza, faz uma vespa picar a perna da
mulher, criando um tumor. O Urubu-Rei manda que ela fique, aos cuidados do maku. Depois que todos saem,
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eles aproveitam para fugir, mas são denunciados por uma buzina (nessa maloca os objetos têm vida). O
Urubu-Rei arma então uma cilada. Transforma-se numa irara e fica comendo favos de mel em cima duma
árvore, bem onde eles iam passar. Ao passar, eles vêem a irara e querem provar do mel. Na terceira vez que
pedem, a irara manda que ela suba na árvore. Lá, empurra a mulher dentro do oco do pau e ela se transforma
num sapinho. Tempos depois, para se vingar, Wãrari toma o aspecto de um veado podre, sem vida, para atrair
o Urubu. Quando esse se aproxima, é agarrado e arrastado pelo leito pedregoso do rio. Seus restos são
jogados na água, dando origem ao jacaré.

Yupuri Basebo, o terceiro irmão, é conhecido como o deus da fartura. Ele dá origem aos cultivos e às
roças. Com dois filhos, sua mulher o trai e engravida do Cobra-Cega (usu). Ele sopra para a criança não sair,
fazendo com que mãe e filho morram no parto. Depois desentende-se com seu filho mais velho e, desgostoso,
vai embora. Wariro, que morava no rio Negro e passava fome com sua família, alimentando-se só de frutos do
mato, escuta que Basebo está descendo o rio e manda suas filhas o esperarem e chamarem-no do porto.
Assim o fazem. Na casa de Wariro, Basebo percebe a pobreza de alimentos em que vivem. Ordena que as
moças limpem os jiraus.

“Terminada a limpeza, Basebo tirou sua pedra de tapioca (booga), repartiu-a deixando um peda-
cinho em cima dos jiraus. Estes ficaram cheios de peixes moqueados, como piabinhas dos
igarapés embrulhadas em folhas de açaí e moqueadas (waipamãri), tamoatás dos igarapés (bukawia
pamãri) e pilhas de beijus um sobre o outro. A maloca dos Wariroa estava totalmente cheia de
comida.” (Ñahuri e Kumarõ, 2003: 87-88)

Basebo acaba se casando com as duas filhas de Wariro, e introduz os cultivos, ensinando-lhes a fazer
uma roça.

Os Diroa O quarto irmão, Butuiari Oãku, tem uma história tortuosa e importante para compreender
como os peixes ficaram mais perigosos. Encontra Irara no alto de uma sorveira, comendo suas frutas. En-
quanto Irara está lá em cima, Butuiari abusa de suas filhas. Depois quis comer também frutas de sorva. Irara
manda-o subir, mas com raiva, pois tinha sentido o cheiro de sexo. Em seguida desce e desata o outro pau
que dá acesso ao alto da árvore, deixando Butuiari isolado lá, sem conseguir descer. Depois de muito tempo,
já sem ter o que comer, começam a passar bandos de pássaros a caminho da maloca de Amõ. Butuiari
sempre pede que o levem junto, mas só consegue carona com os pássaros maiores, cabeças-secas. Eles
passam leite de sorva em seu corpo e o emplumam, colando penas. Assim Butuiari chega à casa de Amõ. Lá,
passa por dificuldades, pois tenta imitar os pássaros e não consegue. Ao arrancar as penas para reformar a
cobertura da maloca, como fizeram os outros, fica depenado, incapaz de sair de lá. Sozinho com Amõ, transa
com ela, sem esperar que ela se limpe (seus pelos pubianos são cheios de insetos peçonhetos). Assim, seu
pênis fica inchado, tão grande que precisava carregá-lo num aturá. Ele consegue ser curado com remédio
dado por acarazinhos, depois de soltá-los de um cercado.

Aqui começa a segunda parte da história, quando Butuiari retorna ao rio Papuri, à procura de sua família.
Lá, só encontra seus avós. Todos os outros tinham sido mortos pelas onças. Ele planeja vingança. Já nas
primeiras tentativas de matar as onças, é morto e devorado, seu avô chegando a tempo de pegar um pedaci-
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nho da sua carne e jogar longe. Onde esse pedacinho cai, originam-se dois peixinhos-espada (kurubisa,5

Potamorrhaphis guianensis). Seus avós procuram e acabam encontrando a poça d’água onde estavam esses
peixes, conseguindo pegá-los com um puçá de tucum. Numa variante tuyuka,
ao tentar pegar os peixes cercando-os com paris, eles se transformam em
peixes-cachorro (ñosowi, Acestrorhynchus falcatus), para pular o cercado. Em
outra versão ainda,6 eles se transformam em pirapucus (nopi).7 Os avós levam-
nos para casa e os colocam dentro de um moqueador de pimenta, onde se
transformam em insetos que ficam roendo as pimentas, deixando cair um

pozinho ardido nos olhos dos velhos. Finalmente eles se transformam em dois
meninos, chamados Diroa.

São várias as peripécias em que os Diroa se envolvem, sempre fazendo
travessuras com seus avós que, de vez em quando, desesperam-se e tentam se livrar deles. A narrativa
também descreve as brigas com as onças e seus preparativos para exterminá-las. Algumas passagens envol-
vem peixes. Certa vez, por exemplo, os Diroa vão pescar para sua avó levar peixes para seus parentes onças,
em troca de beijú.

“Eles foram colocando matapis nos igarapés. Procuraram no universo o ingazeiro buepesao.
Seus caroços, transformaram em peixes kiritubua e espalharam pelos igarapés. Suas folhas,
transformaram em peixes tamoatá (bukawia, Callichthys callichthys) e em outras espécies dos
igarapés”. (Ñahuri e Kumarõ, 2003: 111)

A narrativa evolui até o ponto alto da história, o dabucuri de balaios e peixes que os Diroa com seu avô
fazem para as onças. Na pescaria que antecede o dabucuri,

“procuraram pimentas do mundo inteiro, enfeitaram-se e se transformaram em duas moças boni-
tas. Assim foram na Maloca da Cobra-Tucunaré (Buupirõ) e se esfregaram no corpo dela. Cansa-
da de sentir a ardência da pimenta, a cobra saiu de seu buraco. Quando saiu, cortaram sua
cabeça com o cabo da enxó. Transformaram o corpo da cobra em vários peixes conhecidos hoje
em dia. Mas eram peixes que eles estragavam com sopro. Por isso, cada peixe de uma região
precisa ser rezado. Os velhos não comiam os peixes do rio, só dos igarapés. Os Diroa voltaram
com a canoa cheia de peixes. Chegando no tapiri de pesca, perguntaram ao velho se ele já tinha
preparado um jirau. Ele respondeu que sim. Mas só deu para a metade dos peixes. O velho ficou
admirado de ver tanto peixe”. (Ñahuri e Kumarõ, 2003: 117)

5 É incerta a origem do nome kurubisa, provavelmente provém do nheengatú. Em tukano
e tuyuka também se diz dii mag‰ (ver ficha por espécie).
6 Também tuyuka, registrada por Brüzzi Alves da Silva (1994: 211), com Guilherme Alves, do igarapé
Cabari.
7 Exemplares desse gênero não foram coletados no alto Tiquié, no âmbito dessa pesquisa.
Trata-se do gênero Boulengerella (ver Wallace, 2002: 216-221).
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Nesse dabucuri conseguiram exterminar as onças. Em seguida, subiram para a Maloca do Céu.
Nas versões desana de Pãrõkumu e KÞhíri (1995: 213-4) e Diakuru e Kisibi (1996: 127), os Diroa matam

a Cobra-Japu (Umupirõ) e a transformam em peixes. Pãrõkumu e KÞhíri contam que os Diroa embarcam a
cobra grande e a levam até o porto, próximo de onde seu avô preparava o jirau. Mandam-no ir tirar o bucho dos
peixes no porto, mas ele só encontra a cobra. Volta desapontado, dizendo aos Diroa que não viu peixe algum.
Vão juntos novamente até lá e, dessa vez, encontram os peixes. Diakuru e Kisibi relatam que, depois de
embarcar o corpo da cobra, os Diroa arrancam seu espinhaço e, ao fazer isso, a canoa fica cheia de peixes de
todas as espécies.

Em outra versão, dos Desana do Igarapé Umari,8 depois que os Diroa matam e esquartejam a cobra
grande, vão transformando sua carne em peixes: “o primeiro peixe foi o aracu, decidiram que ele seria bom de
comer e  não causaria doenças; ao segundo peixe deram o nome de pacu, e decidiram que seria ruim de
comer; o terceiro foi o “peixe da inveja”, a piranha: quando consumimos esse peixe nos enchemos de inveja;
o quarto, um aracu amarelo, “peixe de faladeira”; ao quinto peixe, chamaram de “peixe das disputas”: o
surubim. O sexto – a piraíba –, decidiram que seria venenoso. Quando o consumimos, queremos envenenar
os outros. Eles criaram inúmeros peixes com nomes e funções diferentes”.

A transformação da humanidade (Gente da Transformação)
Voltemos à narrativa dos Tukano Hausirõ Põra, que versa sobre a transformação da humanidade, sua

segunda parte. O último irmão da Gente do Aparecimento, Yepa Oãku, é quem protagoniza o surgimento da
Gente da Transformação e vai guiá-la em sua trajetória de origem. Tendo recebido os conselhos do Avô do
Universo, Yepa Oãku consegue, através de benzimento e de seus instrumentos rituais, como a forquilha-de-
cigarro e o suporte de cuia com a cuia de ipadu, fazer surgir a Gente da
Transformação. Das árvores que têm sangue como o nosso ele dá ori-
gem ao ancestral dos brancos; das aves, dá origem a muitos outros
povos. O primogênito foi Doetiro, seguido por Yupuri e Buu. Tendo sur-
gido, eles precisavam descer da Maloca do Céu para o Lago de Leite.

“Doetiro reuniu-se com seus irmãos para escolher sob qual forma os seres vivos iniciariam a
transformação. Todos eles decidiram pela forma de pássaros e de peixes.” (Ñahuri e Kumarõ,
2003: 180) (...)  “A humanidade se transformou em aves e correu para baixo, acompanhando o
cipó de karãko,9 caindo no Lago de Leite. O Lago de Leite recebeu esse nome porque Yepa Oãku
rezou a humanidade com a cuia de leite de cipó de karãko. (Mergulhando nas águas do Lago, os
pássaros) se transformaram em peixes e os corpos dos próprios peixes se transformaram num

8 Registrada por Buchillet, 1983: apêndice 1.
9 Karãko é traduzida para buiuiu, palavra de origem nheengatú. Trata-se de uma frutinha de uma
planta rasteira, nas capoeiras, de sabor doce, de importante significado xamânico. A vida da criança
recém-nascida é soprada pelo benzedor em cima do sumo dessa fruta.
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grande barco, como os barcos de hoje, mas na verdade era uma cobra. Por isso os velhos
rezadores (kumua) chamam de Pamuri Pirõ, Cobra da Transformação”. (idem: 182)

Essa cobra vai subir do Lago de Leite, através do Rio de Leite, até os locais de transformação. Nessa
trajetória, vai parando em várias Casas de Transformação, onde a Gente da Transformação realiza cerimônias
e alcança bens e atributos culturais, adquirindo pouco a pouco a condição para se transformar.

“Quando chegaram no lugar Petape,10 (...) Doetiro disse que haviam chegado ao seu destino.
– Aqui vamos nos transformar em pessoas, ganhar a forma de pessoas. Nesse momento Yepa
Oãku já estava ali em pé, do lado de fora, com a lança-chocalho na mão e a forquilha-de-cigarro
na outra, fazendo uma reza. Com isso fez uma linha de transformação da humanidade, que furou
bem na proa do Barco, puxou novamente e benzeu. Depois começou um grande barulho dentro
do buraco. Yepa Oãku esperou, mas o barulho parou. Repetiu a reza, zoou e saiu logo”.
Ele repetiu a reza várias vezes, primeiro saiu um maku, depois “Doetiro, brilhando como sol, com
todos os enfeites dourados, como os dele próprio. Depois saiu Yupuri e muitos outros. Ficou
cheio de gente na praia, marcando o que para nós é pedra. O último grupo que saiu foi Nuhu†rõ,
antes de fechar o buraco com os pés, pois outros Wai Masã que não prestavam queriam sair
também.” (Ñahuri e Kumarõ, 2003: 205-6).

Essa passagem deixa clara uma ruptura entre aqueles que se transformaram e aqueles que não comple-
taram essa passagem. Dizem os Tukano Hausirõ Põra, que a primeira humanidade, a Gente do Aparecimen-
to, casava-se e se reproduzia com os outros seres vivos. Com a Transformação faz-se uma separação. Os
peixes continuam sendo gente, dizem que são como nós, mas agora estão separados. A essa concepção de
continuidade-transformação voltaremos abaixo.

Dois outros mitos, não diretamente associados às narrativas da origem do universo e da trajetória de
transformação da humanidade, são de grande importância para entender a formação dos peixes. O primeiro
deles é a história de Kamaueni e, a outra, a do Diabo sem Cu.

Kamaueni11

Quando os Tuyuka chegaram no rio Tiquié, há cerca de seis gerações passadas, não conheciam a
origem dos peixes dali. Apenas sabiam que alguns não eram bons para as pessoas, para sua mente. Preci-
savam benzer estes peixes para dar de comer a uma criança, mas encontravam dificuldades para fazê-lo. Os
Tuyuka consideram que, ao chegar numa terra estranha, é preciso conhecer as condições de todas as
espécies que vivem ali. Por isso, procuraram os antigos habitantes desse rio e aprenderam deles a história de
Kamaueni. É uma história desse rio, daqueles que tradicionalmente viviam no Tiquié e agora estão na área do

10 Esse local está situado em Urubuquara, a montante da cachoeira de Ipanoré, a primeira do rio Uaupés.
11 Essa versão da história foi contada por Guilherme Tenório, Tuyuka do povoado de Moõ Poea ou São
Pedro, alto Tiquié.
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Pirá-paraná: os Barasana (Panerõa), Taiwano (Eduria), Yuruti (Suna), Tatuyo (Pamõa), Wageñara. Foi um pajé
(duiribasuku) que veio ensinar aos Tuyuka a protegerem-se dos peixes reimosos e gordurosos (use wai) que
faziam mal à saúde.

Conta-se que dois irmãos viviam pouco abaixo da corredeira chamada Jirau dos Fantasmas
(Wat†akasa), acima da atual fronteira, logo a jusante do Lago de Traíra (Dosetaro), lado esquer-
do. No lado direito havia outra casa de fantasmas, chamada Caiá dos Fantasmas (Wat†aewa).
Fazendo adornos de plumas e colares, eles passam vários dias em abstinência, sem comer.
Quando se faz esses adornos rituais é preciso abster-se de todos os alimentos, exceto água e
farinha branca (weta poka). Então o irmão mais novo, chamado Kamaueni, sentiu sede.
– Irmão maior, vou fazer necessidade – disse ao sentir sede.
– Olha, nós estamos fazendo adornos de plumas (mapoa). Você tem que se abster. Depois que
terminarmos, vamos fazer uma reza para a gente poder se alimentar. Depois vamos pegar peixe
para, já com aquelas plumas, dançar o que será a primeira festa – disse o irmão maior.
– Tu não vai comer qualquer coisa! – o irmão maior insiste em precavê-lo.
Ele já sabia. Dizem que quando Kamaueni foi fazer necessidade um pouco abaixo do porto, viu
mulheres-fantasma moqueando peixes. Sentiu muita vontade de comer, pois estava há vários
dias em jejum. Talvez fosse viúvo. Quando se agachou , ouviu a voz da sua finada esposa. Ele
olhou e viu as mulheres rindo. Elas disseram: – Vem comer, rapaz, você já está agüentando fome
há tantos dias...
Seduzido, não resistiu. Nadou até onde elas estavam, ao lado de um jirau cheio de peixes aracu
assando. Elas ofereceram e ele comeu. Imediatamente, aquele adorno que ele estava preparando
e o banco onde se sentava para trabalhar ficaram pretos, impregnados de gordura, manchados.
– Ah, esse camarada comeu peixe gorduroso, já se deu mal – pensou o irmão maior no mesmo
instante em que viu isso.
Quando Kamaueni voltou e viu, ficou triste, porque tinha desobedecido a ordem.  Ainda assim,
terminaram os adornos de plumas.
– Eu avisei e você desobedeceu. A culpa é sua mesmo. Não sei como vamos fazer. Vamos à
primeira festa com esses novos adornos de plumas. Vamos procurar biayare,12 no final dessa
festa vamos comer desse peixe – disse o irmão maior.
Então eles foram pescar, logo abaixo da boca do igarapé Abiu (Kanepuya), onde existe um
regato chamado Toco de Camarão (Dasiaturuya). Não conseguiram nada, os peixes dali viraram
camarões e ficaram escondidos entre os tocos e folhas. Kamaueni estava começando a inchar,
era só gordura.
Os dois desceram para outro igarapé, chamado Guariba (Emõya), à procura de  peixe para fazer
festa, mas só escutaram guaribas. Desceram mais, até o Pumanako, só que ali todos os peixes

12 Peixe para comer no dia da festa.
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viraram folhas podres. Foram para o Waniserora, aí os peixes tornaram-se acarás, que saem e
se escondem no poceiro. Ele já estava bem gordo, continuava engordando sem comer, porque
comeu quando deveria ter jejuado.  Foram até o igarapé Mariña e tentaram novamente. Fecharam
aquele igarapé com pari. Quando acabaram, Kamaueni disse: – Vou ver se tem peixe, se dá para
a gente pegar – e subiu num pau para olhar.
O irmão maior ficou esperando que ele espantasse os peixes para pegar com puçá a jusante.
Sem demora apareceu um cardume, muito peixe.
– Ele deve estar derretendo, acho que é ele que está derretendo e sua gordura está se transfor-
mando em peixe – pensou e foi devagar, para olhar.
– Maldição daquele peixe, maldição dos peixes. Esse peixe não vai servir, quem comer desse
peixe vai ter inimigos, vai encontrar briga – ouviu Kamaueni dizendo do alto do pau. De fato, a
carne dele estava caindo aos pedaços e se transformando em peixes que ele amaldiçoava: quem
comesse ia ser violento, agressivo.
– Esse meu irmão está estragado, vou abandoná-lo, deixá-lo aqui para morrer só – pensou o
irmão maior.
Abandonou Kamaueni saindo escondido, sem fazer barulho. O irmão foi se deformando cada vez
mais, caindo aos pedaços. Só ficou a cabeça.
Ambos eram pajés. O mais velho veio remando sem fazer barulho. Quando mudou o remo para o
outro lado, o reflexo do remo chegou até Kamaueni.
– Puxa, meu irmão está me deixando, vou me vingar desse desprezo – pensou o irmão que
derretia. Através de sua força xamânica, veio como cabeça (Kamaueni dupua), só a cabeça veio
e se entranhou no buraco que existe entre a clavícula e o alto do ombro (kai koperi) do irmão
maior, que ficou com duas cabeças. A cabeça de Kamaueni encarnou totalmente, as veias se
incorporaram ao irmão.
Ao voltar à maloca com seus parentes, voltou com duas cabeças.
– O que vamos fazer? Como vamos nos livrar dessa cabeça? – pensaram os outros irmãos.
Aquela cabeça não sossegava. Quando comiam peixe, só a cabeça comia. O irmão maior mal
se alimentava, ficava cada vez mais debilitado, só a cabeça de Kamaueni comia.
– Será que ele vai morrer? Nosso irmão vai morrer? – perguntavam os parentes, até que tiveram
uma idéia para tentar livrá-lo.
Era tempo de ucuqui. Naquele tempo o ucuqui já era muito doce, mas não cortava a boca como
hoje. Eles rezaram para que o ucuqui ficasse cortante. Inventaram.
– Tem muito ucuqui lá – disseram para Kamaueni.
– Eu quero comer! – falou a cabeça dele.
Primeiro, trouxeram vários panacus de ucuqui para casa, mas só a cabeça comia tudo e ainda
queria mais.
– Lá no mato tem mais – disseram, então.
Levaram o irmão com aquela cabeça até o ucuquizal (pupiaka) que tem logo abaixo da boca do
igarapé Puniya, em Neniroãbu. Ali ele comeu à vontade.
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– Eu queria tomar água – disse, quando sua boca já estava sangrando.
– Não, você vai comendo ainda... – e colocaram pimenta socada para ele comer, o que o fez
sentir ainda mais sede.
– Eu quero tomar água – insistiu.
Então fizeram os caroços de ucuqui se transformarem em sapinhos (neterõ). Todos os sapinhos
coaxaram para indicar onde havia água, até que a cabeça saiu atrás de água. Sempre que a
cabeça ia chegando perto da água, os sapinhos se afastavam.
Quando a cabeça saiu, o irmão maior, já sem a outra cabeça, desmaiou.
Enquanto a cabeça de Kamaueni procurava água, o irmão maior foi levado para casa. Mas eles
sabiam que ela voltaria, por isso fecharam bem toda a maloca.
– Buruburuburuburu... – escutaram, de repente.
– Kamaueni está chegando, a cabeça do Kamaueni – disseram.
Ele era pajé e veio trazendo temporal e relâmpagos. Pousou bem no meio da cumeeira. Por isso
dizem que a cumeeira da maloca nunca é bem reta, tem um rebaixado no meio. Se ele tivesse só
encostado lá em cima, dava para derrubar. Mas ele encarnou em todos os esteios da armação da
casa, entranhou-se em todas estas varas, do mesmo modo que havia se entranhado no irmão. A
maloca se tornou seu corpo. Ninguém poderia arrancar. Ali ficou, noite e dia, conversando.
– Quero ver meu irmão – dizia.
Ninguém mais saiu de casa, até que a farinha acabou, a tapioca, o peixe acabou. Todo o estoque
de alimentos da maloca se esgotou e começaram a passar fome. Se alguém saísse, homem ou
mulher, a cabeça encarnaria novamente.
Os velhos pajés da maloca atraíram um bando de queixadas, acreditando que a cabeça poderia
encarnar numa queixada e partir com ela. Ela ia, mas voltava de novo. Mandaram veados. A
cabeça pulava nos veados, mas voltava e ficava esperando pessoa humana para encarnar. Então
mandaram vir onças, essa onça pintada comum que vive aqui, para que comessem aquela cabe-
ça. Não deu certo. Atraíram então onças de pêlos longos (poayaiwa), mais ferozes. O bando
chegou. Kamaueni quis encarnar, mas os leões esperaram a cabeça com a boca aberta.
– Pá... pá... pá... – acabaram com ela, devorando-a. Foi o fim dessa cabeça de Kamaueni. Os
leões a destroçaram e mataram. A maloca ficou livre e o pessoal pôde sair, de volta à vida normal.
O miolo de Kamaueni transformou-se em sapinhos que parecem ter só cabeça.

De Wat†akasa até a foz do Abiu (Kanepuya), até recentemente, não se pescava várias espécies de
peixe, como aracu de pau (yuku botea, Leporinus klausewitzi), jandiá13 (pawa, Rhamdia laukidi), jeju (tubo,
posaduporo, Erythrinus sp.), traíra grande (doe, dose, Hoplias aff. malabaricus). Para as crianças a proibição
de comer esses peixes era muito rígida; depois, aprenderam a rezar, a limpar esses peixes, e as restrições se
abrandaram.

13 Também é conhecido popularmente, em outras regiões do Brasil, como bagre jundiá.
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Algumas versões desse mito detalham como o corpo de Kamaueni foi se desfazendo e se transformando
em peixes.14 Suas veias deram origem aos peixes meperõ kamikuagu (Brachyhypopomus sp.), meperõ
kamikuagu peg‰ga (Hypopygus lepturus), usega (Eigenmannia sp.2); da diarréia surgiu sÞkupo maritigu (Jupiaba
aff. anteroides); da gordura surgiu yuku botea. Outras espécies que vivem no segmento do Tiquié associado a
esse episódio, como jandiás, pacus e outros aracus, também têm sua formação atribuída a Ka-maueni. Só os
peixes desse trecho têm sua origem associada à dissolução do corpo de Kamaueni e, portanto, são sujeitos
às interdições de consumo.

Ainda segundo os Tuyuka, o adorno plumário (mapoa) de Kamaueni penetrou, ou se fundiu (sanukahea),
em seu corpo, suas entranhas começaram a mexer (purotinukahairo) e ficou com diarréia. Três espécies de
peixes são associadas a diferentes partes do adorno de cabeça: do mapoa pakatõ (penas de arara amarela,
da parte superior do adorno) surgiram sÞkura (Jupiaba abramoides); do poanut‰ (penas vermelhas de tucano,
no centro da faixa emplumada) surgiram mikia (Moenkhausia lepidura); e do dasesibo (penugens brancas de
tucano, na parte inferior da faixa) surgiram tumuape (Moenkhausia diktyota). Por essa razão, esses peixes
são considerados peixes de plumas (pose wai) e peixes de gordura (usesãri wai) e podem provocar diarréia e
vômito nas crianças. O rezador, na reza de dar de comer peixe (ver detalhes adiante), deve estar atento e
purificar esses peixes.

Em uma versão tariana (Kedali e Kali, 2000: 153-159), a situação inicial é parecida. Kamaueni está
fazendo enfeites em um compartimento separado da maloca, durante sua iniciação, sujeito às mesmas
restrições. Quando seu irmão maior sai, a mulher dele procura por Kamaueni e eles fazem sexo. As penas
dos adornos que fabricava ficaram murchas e estragadas. Vendo isso,  Kamaueni come peixe assado com
pimenta crua, buscando um outro motivo para alegar ao irmão.

14 Refiro-me, em particular, a relatos de Laureano Ramos e outros Tuyuka do alto Tiquié.

mapoa pakatõ
(sÞkupo)

poanut‰ (mikia)

dasesibo (tumuape)

FIGURA 2.1 Peixes que tiveram origem no mapoa de Kamaueni
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Em outra versão, tukano de Pari-Cachoeira,15 Kamaueni também está em sua iniciação e deve seguir as
restrições. Pregam-lhe penas na testa. Sua mãe fica vigiando, pois ele não deve sair da maloca. Da mesma
forma, quando seu irmão sai, ele também sai e vai até o igarapé, onde estão moqueando peixes. Sua própria mãe
oferece e ele come. Ao voltar, o irmão se dá conta do que aconteceu, pelas penas queimadas de sua testa.

Em todas essas versões, há em comum uma transgressão a uma regra social, o desrespeito a uma
restrição importante – comer peixe moqueado ou fazer sexo – no período ritual. Na primeira versão, trata-se da
confecção de adorno cerimonial, e, nas duas últimas, da iniciação masculina. Outro aspecto em comum é
que o indutor da transgressão, aquele que a provoca, é uma mulher: no primeiro caso, mulheres-fantasma ou
a esposa falecida; no segundo, a mulher do irmão; no terceiro, a própria mãe. O papel desintegrador da ordem
social próprio às mulheres está fartamente documentado na literatura etnográfica sobre os povos do noroeste
amazônico, associado aos conflitos relacionados à comida, sexo e fala. As mulheres casadas não são do
grupo local nem do grupo de descendência do marido, são trazidas de fora.

A partir daquela transgressão, desenrolam-se os outros episódios do mito, em especial a transformação
do corpo de Kamaueni em peixes. É inevitável traçar um paralelo entre a desintegração social do personagem
da narrativa e sua progressiva fragmentação física e corporal. Mesmo quando só lhe resta a cabeça, ele
continua a atuar anti-socialmente, sendo guloso e comendo sozinho. Essa é outra importante regra social,
não comer sozinho; sempre se espera que aquele que mata uma caça, ou peixe, convide os outros para
comerem juntos. Não ocorre, no entanto, um desaparecimento de Kamaueni, mas sua transformação em
peixes nocivos. Nesse sentido, a próxima história tem relação com essa.

Mito do Diabo sem Cu16 (Wat†sitimanigu)
Diabo sem Cu e Wasu viviam bem, como amigos, trocando comida. Certo dia, na ausência de
Wasu que estava na roça, Diabo sem Cu, com raiva, queimou as crianças do amigo e fugiu. Foi-
se embora para sua casa, num cerrado onde ninguém podia chegar. Tinha cipoal, paliçada,
tiririca, jacitara, um mato emaranhado impenetrável. No meio desse cerrado ele vivia.
Wasu queria ir lá, mas não podia. Pensando em chegar lá para se vingar, fez amizade com as
saúvas da noite (ñamimekã). Pediu que elas fizessem um caminho, mas elas só limparam por
cima. Então Wasu pediu para as formigas dusa. Depois para as saúvas verdadeiras (mekãsia)
que, finalmente, conseguiram abrir caminho direito.
Quando o caminho ficou pronto, ele foi.  Antes de ir, benzeu para que o Diabo sem Cu esqueces-
se aquilo que lhe tinha feito.
Diabo sem Cu não o esperava. Enquanto Wasu estava longe, Diabo sem Cu cantava: – Eu
queimei os filhos do Wasu no fogo. E Wasu escutava. Mas com o encantamento rezado por

15 De autoria de Gabriel Costa, coletada pelo Pe. Brüzzi Alves da Silva (1994: 217-220).
16 Essa versão da história foi contada por Guilherme Tenório e Higino Tenório, tuyuka do povoado
de Moõ Poea, alto Tiquié.
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Wasu, ele estava tranqüilo, despreocupado.
Quando Wasu chegou, Diabo sem Cu o saudou chamando-o de grande amigo. Recebeu-o e,
mais tarde, convidou-o para irem juntos recolher ipadu para comer à noite. Wasu, dissimulando
seu ódio, disse que tudo bem, que só estava mesmo fazendo uma visita, que não queria brigar.
– Vamos tomar banho, compadre – Wasu convidou na volta da roça.
Foram. Wasu levou consigo, escondida, uma cuia de cutia (buwa).
– Kou, kou, kou – mergulhou e fez aquele borbulho de água entrando na cuia.
– O que é isso meu amigo? – Diabo sem Cu perguntou.
– Não é nada, eu só estou peidando.
– Por onde? – quis saber o Diabo sem Cu.
– Aqui pelo meu cu.
– Eu queria ser como você, meu amigo. Só que meu cu fica aqui, bem embaixo da boca.
Era isso que Wasu queria, sua reza já estava surtindo efeito.
– Você não sente nojo, não? Você caga e cheira aí mesmo. Deve ser um horror. Quando você
caga deve cheirar mal. Pois é, meu amigo, eu tenho o cu aqui atrás.
– Pois então – concordou  – eu queria ser como você. Quem que te ajeitou, colocando o cu para
lá? – perguntou.
– Foi meu pai. Ele que furou meu cu aqui no fundo.
– Como ele fez?
– Com varas.
– Será que doeu quando ele fez?
– Não! Não dói nada! – respondeu Wasu.
– Você aprendeu com seu pai a fazer cu? – perguntou.
– Aprendi. Eu sei fazer cu.
– Então, meu amigo, não quer furar o meu como o seu?
– Isto é galho fraco, num instante a gente faz – e subiram para casa conversando.
– Você fica torrando ipadu enquanto eu vou procurar as varas – Wasu disse.
Primeiro pegou arumã novo, que está formando, depois um feixe de arumã de sapo, varas de
caniço, palmas de espinho usado no fabrico da zarabatana, cipó de espinho (añaupida), varas
fortes. Voltou com um feixe.
– Meu amigo, já trouxe aqui tudo o que preciso para fazer cu. Você já vai cagar bem aí, já vai ter
cu como o meu.
– Então vamos já no porto. Depois a gente acaba de fazer ipadu – animou-se o Diabo sem Cu.
– Vamos logo, quero te ajeitar o quanto antes. Quero que, nesta tarde, você já tenha o cu pronto.
– Era isso que eu queria, você queimou meus filhos sem motivo algum. Agora vai me pagar –
pensava. Em seus pensamentos Wasu estava bravo.
– Agache-se bem. Mas não olhe para cá, feche os olhos para não sentir dor, dói um pouquinho só
– disse Wasu lá no porto.
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17 Existe um termo de parentesco entre os grupos TUKANO, pesu, cuja tradução corrente para o
português na região é sócio. Esse termo é empregado entre dois homens casados com duas irmãs,
ou entre duas mulheres casadas com dois irmãos. Estende-se o uso desse termo, como referência,
para o co-amante, quando duas pessoas se relacionam com um mesmo parceiro.

Primeiro ele fez com arumã novo, mole, que se quebra facilmente. Cutucou com força e o arumã
cedeu.
– Womm..rorõ... – zoou. O Diabo sem Cu pensou que já estivesse entrando. Wasu perguntou se
tinha doído, e ele respondeu que não.
– Já entrou um pouco – mentiu Wasu – agora vou ajeitar mais. E repetiu com outro arumã novo.
– Já entrou bastante. Você sentiu dor? – O Diabo sem Cu respondeu novamente que não.
– Pois é! Você não vai sentir dor.
Aí ele pegou aquela vara forte, da lança-chocalho (yuku besugu). Enfiou com toda a força. No
mesmo instante o Diabo sem Cu perdeu os sentidos, caiu morto. Wasu já tinha se vingado, mas
continuou. Enfiou o cipó de espinho, foi sacando as tripas e jogando na água, dando origem a
diversas espécies de peixes sarapós (dikea, gênero Gymnotus) e ituins (mepÞroa, Brachyhypo-
pomus sp. e ñiripõra, Sternopygus cf. macrurus). Todos, peixes que têm o ânus pertinho da boca.
As serras onde eles moravam ficam próximas do rio Traíra, uma chama-se Wasugututu e a outra,
Diabo sem Cu (Wat† siti marigu).

***
Como na história de Kamaueni, também na do Diabo sem Cu se observa a transgressão de uma regra

social (assassinato dos filhos de um “amigo”), seguida da morte de seu agente e transformação de seu corpo,
ou partes dele, em peixes. O mesmo acontece no mito da criação da humanidade, relatado acima. Desubari
Oãku, primeiro filho do Avô e da Avó do Universo, constatando a infidelidade da esposa, mata seu sócio17 Bose
Pirõ, em pleno ato sexual. Quando vai pescar, encontra o corpo do sócio, que a esposa tinha jogado no rio.
Arranca seus genitais, embrulha e leva para casa, onde põe para assar ao lado de outro embrulho de peixes.
A esposa acaba comendo do primeiro embrulho e Desubari Oãku graceja. Ela se dá conta, desce até a beira
do rio e vomita. Caindo na água, aquela carne do amante se transforma em peixes. Novamente, é a mulher
quem induz uma quebra de regra social (trata mal o marido, convida outro para fazer sexo). No caso de
Kamaueni, certas espécies de peixes surgem de sua gordura, veias e diarréia; no caso do Diabo sem Cu, de
suas tripas. No caso de Desubari, do pênis de Bose Pirõ. Resumindo:

Kamaueni Diabo sem Cu Bose Pirõ
partes do corpo gordura, veias, diarréia tripas pênis
Infração desobedece regra ritual assassinato sexo “interdito”
peixe que surge aracu, itui, tuvira sarapó jeju
natureza do personagem pajé (“gente humana”) fantasma (wat†) cobra
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São pedaços de gente18 que se transformam em peixes, resultado do esfacelamento social de pessoas,
sem a necessidade de gestação e sem passar pela Cobra-Grande. No mito de Bose Pirõ a carne, antes de se
transformar, passa pela ingestão de uma mulher, sendo expelida pela boca no vômito, e não pela vagina, como
no nascimento.19

Isso difere das outras transformações entre seres, que veremos em detalhes, quando corpos com uma
aparência se transformam por inteiro em corpos com outra aparência. Por exemplo, gavião real transforma-se
em cobra grande, ou peixes em “gente humana”, nesse caso através da gestação no bojo da Cobra-de-
Transformação, ocorrida durante a viagem pelo Rio de Leite.

Outro traço comum a esses três relatos é que os pedaços do corpo das personagens ganham vida – de
peixe – ao caírem na água, associada à vida e à fertilidade. Em boa medida, a importância cosmológica dos
peixes se deve ao fato de serem aquáticos. Na versão barasana da Criação do Mundo, mencionada acima, os
objetos da maloca ganham vida quando essa é inundada, cocho de caxiri vira cobra grande, objetos de forma
achatada viram piranhas etc. Na reza, o kumu (detalhes abaixo) usa a água para anular o potencial destrutivo
dos peixes: “corta o veneno deste peixe de terra komari, despeja água que é fonte de vida”. A própria humani-
dade, ao surgir, desce para o Lago de Leite, depois sobe o Rio de Leite, que expressa a idéia de água como
leite materno. Entre os Tuyuka (Aeitu, 2005), quando o kumu benze a alma da criança, os benzedores
procuram uma vida (e um nome) na Casa de Leite (Ukoriwire). Fazem isso para ambos os sexos. O lago é
como se fosse uma porta, chamada Porta de Tõko (buiuiu, frutinha doce das capoeiras, considerada como
doador de alma, utilizada no benzimento de dar nome ao recém-nascido) ou Porta de Leite, de onde o Filho da
Cobra de Pedra (ancestral dos Tuyuka) saiu emergindo (kamepe emuatiri), para viver nesse mundo, conhece-
dor de entoações cerimoniais, danças e benzimentos. Os kumua tuyuka dizem que os peixes do Lago de
Leite (o oceano), ou do próprio Rio de Leite, são peixes bons, sem estragos, e podem ser comidos.

A narrativa da Criação da Humanidade referente ao quarto irmão, Butuiari Oãku (Gente do Aparecimento),
varia em relação aos três episódios analisados acima. Vimos que essa história tem duas partes: primeiro
narra a vida de Butuiari Oãku até ser morto, ou quase, pelas onças. Quase, pois uma pequena fração de sua
carne é jogada longe por seu avô, dando origem aos peixes kurubisa, pirapucu ou peixe-cachorro (dependendo
da versão) que, depois de passarem por outras transformações, dão origem a duas pessoas, os Diroa. A forma
de peixe é uma passagem de uma condição para a outra. Tanto antes quanto depois dessa transformação, o
personagem tem um caráter divertido e malandro, mas não propriamente transgressor.20 Os Diroa seguem
então a trajetória de vingança contra as onças de dentes grandes, que tinham matado os pais deles. Nos
preparativos finais do dabucuri onde matariam as onças, vão pescar para ofertar peixes para elas. Para tanto,

18 Nem todos os personagens são humanos, propriamente ditos, tanto que um deles se chama wat†,
traduzido aqui como diabo, mas que seria mais correto chamar de fantasma (ver abaixo).
19 Segundo Buchillet (comunicação pessoal), em certos mitos desana, os peixes abriram a vagina
para as duas mulheres do mundo.
20 Há uma palavra em tukano para o tipo de caráter dos Diroa, kariboku, que seria moleque,
bagunceiro, aquele que incomoda. Em tuyuka se diz potok‰gu.
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21 Vamos nos ater às relações da humanidade com os outros seres do universo.
22 A rigor, é mais correto dizer que o meio ambiente é formado por gentes, tudo e todos têm vida e se
relacionam: sol, lua, estrelas, trovão, floresta, animais e assim por diante.

matam uma cobra grande – a Cobra-Japu – e a transformam em peixes estragados, envenenados. Oferecerem
esses peixes de estrago, em vingança pela morte de seus parentes. Como veremos, as cobras grandes estão
estreitamente associadas à Gente-Peixe.

Durante o dabucuri, os Diroa jogaram trovão e mataram todas as onças. Depois subiram no universo.
Nessa festa de oferecimento cantaram a Dança do Inajá (Ikiga Basa). Existe uma estrofe desse canto que o
baya não canta hoje em dia, Kayaiwa, porque é estrago. Ao ser cantada, mata, como veneno. Esta estrofe
perigosa foi cantada pelos Diroa na intenção de vingar-se das onças. Diz que “vão cair raios, vai chover
sangue”.

Humanidade, cobras, peixes e outros
O xamanismo tuyuka opera sobre as relações entre os seres humanos e entre esses e os outros seres

do universo.21 Traduz-se na noção de que o mundo é permeado de hostilidades entre seus seres, sendo
necessária uma permanente observação e controle da relação das pessoas com seu meio ambiente, povoado
por outras gentes.22 Os rezadores atuam de duas maneiras, através do acompanhamento de passagens do
ciclo de vida de uma pessoa (nascimento, introdução de novos itens na dieta, menstruação e iniciação mas-
culina, morte), que consiste na descontaminação e transformação de alimentos, objetos e espaços e na
neutralização de seus atributos potencialmente maléficos e patogênicos. A outra forma de atuar, mais comple-
xa e realizada só por poucos conhecedores, kumua especializados, é levada a efeito através de cerimônias
que compõem o calendário anual. Durante essas cerimônias, animadas com caxiri, ipadu, fumo, caapi e com
os cantos dos velhos (butoa basa), o kumu faz a limpeza  e proteção da maloca, através de procedimentos de
mediação com os “seres sobrenaturais”. Antes de descrever as práticas do kumu, é relevante estudar mais a
fundo as concepções cosmológicas que as fundamentam.

Desde logo é necessário definir alguns termos, para melhor entendimento das concepções indígenas. O
uso que fazemos de alguns conceitos, a título de tradução de conceitos indígenas, como “seres sobrenatu-
rais”, “animais”, “espíritos”, “humanidade”, “gente”, precisam ser ponderados. Em relação aos “seres do mun-
do natural”, existem palavras para categorias animais amplas, como peixes (wai); animal de caça (waikura) e
pássaros (minipona), mas não existe um termo geral para “animal”. Também não há uma palavra para “ser
sobrenatural” ou “ser espiritual”. Wat† pode ser traduzido por espírito, mas também designa alma, fantasma,
diabo (segundo tradução dos índios falantes de português). Wat† abrange vários seres da floresta, que têm
também nomes específicos, como boraro, saro wat†, kape orero etc. Eles vivem em certas regiões, pessoas
os avistaram ou ouviram, e são responsabilizados por desaparecimentos ou mortes. Alguns são capazes de
trocar sua alma pela alma de uma pessoa, ou simplesmente roubá-la, tirá-la. Depois disso, a pessoa começa
a definhar até morrer, já que sobrou-lhe só o couro, o invólucro.
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Outra categoria fundamental nessa classificação dos seres do universo é a de “gente” (coletivo de pes-
soa), que em tukano se diz masã e, em tuyuka, basoka.23 Existem vários âmbitos de aplicação desse concei-
to: no sociológico, refere-se a grupos sociais, mais comumente ao grupo de descendência mais inclusivo, que
é o grupo lingüístico; no cosmológico, diz respeito a outros grupos de gente, não necessariamente humana.
Aliás, não há um termo para ser humano ou para humanidade. Gente da Transformação (Pamuri Masã)
designaria mais aproximadamente a humanidade, nossa espécie. Mas humanidade tal como usamos aqui,
como tradução de Gente da Transformação, inclui apenas aqueles que se transformaram. Muitos povos não
fazem parte, “porque eram gente ruim (ñañara basoka) e foram expulsos da Canoa de Transformação, por isso
fizeram guerras contra nós”. Os “brancos” (pekasã, ou Pekawu Masã, Gente da Espingarda) também são
Gente da Transformação, mas se separaram dos outros logo depois de se transformar (Ñahuri e Kumarõ,
2003). Os termos umu e numio, homem e mulher, respectivamente, são estendidos para outras espécies, no
sentido de macho e fêmea. Esse uso do termo “gente”, inclusivo, reflete uma certa condição comum entre a
Gente da Transformação e as outras gentes. Essa noção fundamenta uma certa isonomia e a necessidade de
equilíbrio nas relações.24

Wai Masã é a Gente-Peixe, uma categoria importante para os povos TUKANO. Não são os peixes como
tal, mas seres com quem a Gente da Transformação compartilhou a mesma condição, antes de se transfor-
mar, e que usaram em comum a aparência de peixes.25 Como vimos, são aqueles que não se transformaram,
preservaram seu caráter “sobrenatural”, mas real. Eles interagem efetivamente com a humanidade. Parece
que a categoria Wai Masã engloba muitos “seres sobrenaturais”, não só associados ao rio e aos peixes, mas
também aos animais terrestres, insetos, ou sem uma associação animal direta.

Atentando agora às relações entre a Gente da Transformação e os Wai Masã, segundo depoimento de
um kumu tuyuka,26 quando reza uma criança, referindo-se aos Wai Masã e às cobras, diz:

23 Mesmo sendo uma palavra da língua tukano, masã também é bastante utilizada pelos Tuyuka. Esse
termo também tem sua forma singular, masu ou basoku. Em tuyuka, sik‰ basoku traduz-se por “uma
pessoa”.
24 Andrello (2004: 341), em sua interpretação do mito de origem dos Tukano Oye Põra, afirma: “o modo
como as coisas acontecem nesse mundo inicial sugere que tudo que ganhava existência passava
imediatamente a se manifestar como gente (masa), muito embora nem sempre alcançassem
concretizações corporais específicas”.
25 Encontra-se uma grande diversidade de interpretações, entre os diferentes conhecedores e
pensadores TUKANO, mais ou menos literais, dessa identidade entre homens e peixes. Não serão
inventariadas aqui, já que é assunto suficiente para um trabalho em si. Lasmar (2002: 213), por
exemplo, cita “um informante Tukano” que explica: “Sabe porque, antigamente, nossos avós não
comiam peixe? Porque peixe era gente e gente era peixe. (...) Alguns peixes não entraram na canoa
para ficar com o corpo igual ao nosso. Por isso eles são bravos agora”. Em relação a essa última
frase, ela contribui para a discussão a seguir, referente às relações entre peixes e homens. De uma
maneira geral as teses recentes de Lasmar (2002) e Andrello (2004) trazem vários aportes a esse
tema.
26 Novamente, trata-se de Laureano Ramos.
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“nós somos uma família, não seremos inimigos, não podemos mandar doenças”. Mas os Wai
Masã reclamam, “se é assim, se somos uma só família, por que nos comem?” Eles ralham e
tornam-se inimigos das pessoas. No começo, antes da transformação, os antigos ainda não
comiam peixes. Só começaram a comer quando surgiram nessa camada. Nós podemos comer
porque sabemos nos proteger, se não eles nos matam também. Com essa proteção, os Wai
Masã conseguem se controlar. Na reza do primeiro banho da criança, no caso do kumu não
proteger bem, eles atacam na hora, no rio mesmo. Vem aquele frio, choro, até morrer. Os
animais do mato fazem a mesma coisa, por isso também precisam ser rezados, principalmente
as corujas, antas, veados, fantasmas (wat†a). Quando não faz assim, eles trocam a alma da
criança que é levada no mato. Tanto os peixes quanto os animais têm os mesmos chefes
(wiora), que são os Wai Masã. Os Wai Masã predam os animais. Nos rios grandes, quando
cotia, paca, veado ou anta vão atravessar, a cobra grande devora. A cobra grande é Wai Masã.
Aqueles que não se transformaram se tornaram cobra grande, Cobra-Verdadeira (Pino Masirõ). A
principal casa delas é Berataro, abaixo de Iauareté.

Essa interpretação aponta aspectos relevantes para essa discussão: primeiro, a relação de predação
entre a Gente da Transformação e a Gente-Peixe; segundo, a associação da Gente-Peixe com a cobra
grande.

A relação de predação é recíproca: a Gente da Transformação mata e consome peixes (wai) e animais
de caça (waikura); os Wai Masã e os animais de caça, por seu lado, atacam com suas armas (esporões,
dentes, unhas, ferrões, espinhos) ou com venenos da sua carne. Essas agressões dos Wai Masã e dos
animais ocorrem especialmente nos períodos férteis do ciclo de vida, como nascimento, primeiro banho,
iniciação masculina e feminina, cerimônias com flautas sagradas. Para os Wai Masã e animais, esses
episódios representam o “aumento futuro das atividades predatórias humanas” (ver Buchillet, 1988: 32). O
kumu (ver abaixo) protege as pessoas nessas ocasiões. Controla os ataques dos Wai Masã27 através de
encantamentos que visam esconder seu corpo e de restrições ao consumo de carne.

Os Tuyuka afirmam que o consumo de carne de caça e peixe em períodos de jejum, especialmente
assada e moqueada, ou até mesmo seu cheiro, tornam a pessoa gordurosa (usesarÞ), atraente para os
animais, especialmente cobras venenosas e onças. Picada de cobra e aproximação de onças sempre são
atribuídas à quebra de proibições desse tipo. As agressões dos Wai Masã também podem ser invisíveis,
provocando doenças como dores reumáticas, dores agudas no corpo, convulsões ou processos patogênicos
mais graduais, em que o indivíduo vai ficando debilitado e apático (wisire).

A predação não se dá apenas entre a Gente da Transformação e a Gente-Peixe, mas é generalizada.
Como vimos, com couro de cobra grande, a Gente-Peixe devora os animais terrestres atravessando o rio.

27 Não é menos verdade que a Gente da Transformação também ataca os peixes em seu
momento de reprodução, nas desovas de piracema, mas as razões são outras (voltaremos
a esse ponto).
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O segundo ponto levantado acima, da associação entre a Gente-Peixe e a Cobra-Grande, introduz um
tema chave da cosmologia dos povos TUKANO, a capacidade dos seres (cobras, peixes, animais terrestres,
pássaros) de transformarem-se uns nos outros. Segundo Ñahuri e Kumarõ (2003:164):

“os velhos dizem que, para os peixes pequenos e médios, os couros de cobras são como
canoas; para os grandes, são embarcações maiores. Assim como nós descemos no porto e
embarcamos na canoa para ir pescar, eles vestem roupa de cobra para sair procurando comida”.

Para os TUKANO, a noção de roupa, de algo que se pode vestir e despir, é usada alternadamente à de pele,
couro, casco.28 Em outra passagem, os autores completam:

“a Gente-Peixe sempre se transforma, mudando de aparência entre peixe e cobra. Os velhos
dizem que todos os peixes se transformam em cobras, diferentes cobras que variam na colora-
ção.” (idem, 2003:167)

Outras formas de transformação também são enunciadas:

“até hoje os peixes se transformam entre si, traíra em pacu, aracu em cobras que vivem na água.
As cobras da terra como jararaca, surucucu e outras se transformam em paca, cotia, etc. Os
macacos como guariba, macaco-barrigudo, uacari, macaco prego, caiarara são parentes da
Gente-Peixe. Quando esses macacos guincham para os peixes ou para si próprios, são risadas.
Quando comem frutas numa árvore do igapó, estão jogando para a Gente-Peixe, principalmente
para as jovens pacus, matrinchãs, arauiris e aracus.” (Ñahuri e Kumarõ, 2003: 167, nota)

Outros relatos dão conta dessas metamorfoses entre animais. Um Desana do médio Tiquié29 afirmou que
o peixe pirapucu (nop†) transforma-se em mucura (oa) à noite, e entra nos povoados para comer galinha, prova
disso é que já encontraram galinha em seu bucho. Por isso esse peixe também é denominado oa. Um kumu
tuyuka30 contou que

“antigamente, quando se tirava filho do gavião real (ka paku) do ninho para criar, colocava-se
pedaço de carajuru31 no ninho em troca, como pagamento. Ele é Wai Masu. Ele também quer
nome nosso, Poani, Yukuro, Põrõ ou outros; quando o pajé não reza nome para eles, eles
morrem cedo. Quando um homem caçava macaco ou pescava, deixava um peixe ou caça para o
gavião real. Quando não fazia assim, ele matava todos os cachorros do povoado. Assim fez

28 Em tukano e tuyuka, a palavra kasero significa pele, couro, casco, casca, dos animais,
nossa pele, dos peixes, das cobras, das árvores, etc. Sutiro, distintamente, refere-se a roupa.
29 Feliciano Lana, desana de São João, médio Tiquié.
30 São informações de Laureano Ramos.
31 Tintura vermelha produzida com as folhas de um cipó cultivado. Em tukano se diz ‰roña e,
em tuyuka, warõsoa. Seu processamento resulta em torrões que são esfarelados ao serem
 usados.
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32 Ver também Andrello (2004: 367).
33 A gestação corresponde à longa viagem subindo o Rio de Leite, parando em inúmeras Casas de
Transformação, nas quais os ancestrais em transformação vão adquirindo conhecimentos, técnicas e
instrumentos, sobretudo rituais, mas também necessários para a subsistência nessas terras.
34 Além dos nomes comuns pelos quais cada um desses povos é conhecido, como Tukano, Tuyuka,
Desana, também possuem nomes cerimoniais, usados no âmbito dos rituais e do xamanismo.
35 Em tuyuka, respectivamente: Utapinopona, Yepapinopona, Waipinopona, Ukopinopona, Okopinopona.

Yukuro Yai antigamente, dando a um gavião real o nome de Buabi. À noite, quando ele quer
procurar comida, transforma-se em cobra e vai para o rio. Na mata, como gavião mesmo ou como
cobra, ele pega veado, preguiça, porco do mato.”

O significado da cobra grande, no entanto, é singular, na medida em que não só troca de pele com peixes
e animais, como também opera a transformação de outros seres. É o que fica claro nesse relato (adaptado de
Béksta, 1988: 58-60, citando kumua do Tiquié).

“No Tiquié, na boca do Umari Igarapé, há um estirão. Na época de piracema, o comprimento da
cobra grande (lit. Cobra Rio, dia pirõ) é do tamanho daquele estirão. O kumu e o pajé, durante o
canto de uma cerimônia, são capazes de fazer essa cobra levantar-se (boiar na superfície do rio).
(...) Na cerimônia, o dia pirõ fica erguido verticalmente, como árvore, e, antes da piracema, canta,
imitando tucano e outros animais. Esses animais chegam perto dele e ele os come. Já barrigudo
de tanto comer, inclina-se para a posição horizontal e dá o parto. Dele saem os peixes que
formam a piracema (t‰ri wai). (...) Os Tukano apanham peixe com puçá na piracema. Comem os
peixes, e o sêmen (waso) dos peixes passa pelo pênis (nuri) do homem para a vagina (yape) da
mulher, ela fica grávida e nasce gente. [Logo], dia pirõ é gente. Da Cobra Grande é que vem a
sabedoria. Quando bebem caapi (...) conversam com essa cobra.”

Essa capacidade da cobra grande de operar transformações remete à transformação da humanidade no
Lago de Leite e no Buraco da Transformação (Pamuripe),32 quando a Cobra da Transformação incorpora os
peixes e põe para fora gente “humana”, respectivamente.33 Portanto, assim como a piracema dos peixes é a
transformação de animais e pássaros em peixes, a emergência da Gente da Transformação nos buracos das
cachoeiras é a transformação de peixes em gente humana no bojo da cobra grande. Tanto assim que o nome
cerimonial34 de vários grupos de descendência é composto pelo termo “filhos da cobra” (pino pona; pirõ põra):
por exemplo, da cobra de pedra no caso dos Tuyuka; da cobra de terra, no dos Tukano; da cobra peixe, Bará;
da cobra remédio, Taiwano; da cobra água, Uanano35 e assim por diante.

Em ambos os casos, na transformação da Gente-Peixe em Gente da Transformação e na transformação
de pássaros e animais em peixes, a cobra grande abre uma passagem entre camadas, da camada das águas
para a camada da terra, no primeiro caso; e da camada de terra para a de água, no segundo. As cobras
grandes, como fazem também as sucuris, transitam entre a água e a terra. Elas têm esse caráter anfíbio e, ao
mesmo tempo, voraz, predador de animais, inclusive de grande porte.
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Na transformação da humanidade ocorreu uma cisão. Uma parte dos Wai Masã transformou-se em
“gente humana”, definitivamente. Outros permaneceram Wai Masã e preservaram sua capacidade de trocar de
pele ou mudar de couro, ora de peixe, ora de cobra grande, ora de animal terrestre... Daí, como vimos, as
relações estreitas e significativas entre esses seres. A Gente da Transformação, contrariamente, como que se
apartou dos animais fixando-se numa aparência única (ver Andrello, 2004: 360), ainda que, em certas circuns-
tâncias do ciclo de vida, essa condição (humana) torne-se instável, podendo ser capturada pelos Wai Masã.
Para evitar que isso ocorra, é foco de cuidados do kumu. Quando uma criança recém nascida é mal protegida
pelo kumu no primeiro banho, pode ter sua “alma” trocada pelos Wai Masã. Mas tais situações não abrandam
o caráter de ruptura representado pela Transformação. Dito isto, compreende-se a distinção  entre a Gente da
Transformação e a Gente do Aparecimento (Ñahuri e Kumarõ, 2003: 22):

“Estes não eram como os seres humanos de hoje, eles se casavam com qualquer animal. Eles
fizeram seus trabalhos e voltaram na Maloca do Céu”.

A Gente do Aparecimento ainda trocava de pele com outros animais, o que não acontece com a Gente da
Transformação.

Assim como cobras, peixes, animais terrestres, pássaros e, excepcionalmente, homens, se transfor-
mam uns nos outros, ou trocam de pele, também ocorrem trocas de substâncias de fertilidade (seminais). É
o que ficou evidente no relato acima, a Cobra-Rio (dia pirõ) transforma pássaros e outros animais em peixes
ovados, na piracema. Esses peixes são pescados e ingeridos pelos homens, que recebem suas substâncias
seminais e as transferem para a mulher, que dessa forma engravida. Logo, “dia pirõ é gente”. “Gente” aqui
usado no sentido de “humanidade”.

Reichel-Dolmatoff, escrevendo a respeito de concepções desana, afirma que “as cobras aquáticas gran-
des ocupam uma posição especial em relação aos peixes. Em geral, são consideradas progenitoras de todos
os peixes. (...) Elas permanecem escondidas durante a maior parte do ano, mas repentinamente aparecem,
no começo da estação chuvosa, quando os peixes sobem para desovar nas cabeceiras. Essa desova é
atribuída às cobras, que guiariam os peixes em sua jornada” (1971: 207). Eles dizem que as cobras descem
o rio antes da piracema, até o Lago de Peneira, no rio Negro, onde fazem uma grande festa e fertilizam os
peixes. Depois retornam acompanhadas por cardumes de peixes (idem, 208).

Nessas duas passagens, observa-se uma concatenação entre as noções de reprodução (ou fertilização)
e de transformação. No caso da Cobra-Rio (do kumu do Tiquié citado por Béksta, 1988), também ela fertiliza
os peixes, na medida em que dela saem peixes ovados, prontos para se reproduzir, fazer piracema.

Nos relatos acima, percebe-se uma tensão nessa identidade e troca de substâncias (ou consubstanci-
alidade) entre cobras grandes e gente humana (Pamuri Masã). Ao mesmo tempo em que a cobra tem essa
forte ligação com peixes e homens, também é a incorporação dos Wai Masã. De certa forma, mantém uma
passagem entre opostos que têm uma origem comum, pré-Transformação. Ela é a casa primeira, o útero, da
Gente da Transformação, e assim é vista e sentida durante as visões do caapi. Mas essas visões também
podem trazer desequilíbrio, pânico da predação.

Os mesmos autores tukano registrados por Béksta dão conta da proximidade da cobra grande da Gente
da Transformação:
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 “No começo, onde havia ajuntamento de gente, morava com eles a Cobra-Grande, chamada em
Tukano masã pirõ (literalmente, cobra gente). Depois, o nome dessa cobra mudou para makã
pirõ (cobra do povoado). Com uns cinco a dez anos de idade, ela desce para morar no rio.
Chama-se então dia pirõ (cobra rio). É maior que a sucuri” (Béksta, 1988: 58).

Essa instabilidade pode ser devida à própria relação de unidade e hostilidade entre Gente da Transforma-
ção e Gente-Peixe. Embora nos dias de hoje exista rivalidade e predação, o início e a fonte, o fundamento da
vida da humanidade está no Lago de Leite e no Rio de Leite, na Cobra de Transformação, nas Casas de
Transformação, no universo ancestral.

O kumu
Existem duas especialidades xamânicas entre os povos TUKANO: yai ou “xamã-onça”, pajé que atua no

corpo da pessoa (que pode se especializar em uma das formas de agir, seja soprando, chupando ou jogando
água, sendo esse último mais comum atualmente) e faz diagnósticos através dos sonhos ou, em casos mais
graves, utilizando alucinógenos (como o waikapi, caapi de peixe), por meio dos quais realiza viagens de
negociação com seres espirituais, donos dos animais etc; e o kumu (basegu) ou “xamã-rezador”. Este recita
os encantamentos de purificação e proteção no nascimento, iniciação e em inúmeros outros momentos de
passagem e encantamentos terapêuticos, rezando também o cigarro, ipadu, caapi, caxiri, we, breu nos ritu-
ais. O kumu baseia-se em sua própria experiência e conhecimento, sobretudo da mitologia, para fazer o
diagnóstico, é discreto em sua atuação, soprando em silêncio e com discrição sobre uma substância a ser
posteriormente ingerida ou colocada em contato com o corpo da pessoa.

Entre os rezadores, os Tuyuka distinguem entre básegu e o basegu (ou kumu), palavras que se distin-
guem pelo acento. A primeira se refere a rezadores comuns, que, como vimos, compreende a maioria dos
homens mais velhos. A segunda categoria designa poucos, mais especializados, dos quais valem-se não só
os moradores do mesmo grupo local dele, mas, em alguns casos, pessoas de outros povoados.

Os kumua têm participação fundamental nos rituais, quando são convidados pelo chefe a rezar o cigarro,
o ipadu, o breu e o caapi. As rezas do cigarro visam proteger todos que tomam parte do ritual. Ao fim da reza
o kumu avisa se tudo vai correr bem ou se há possibilidade de conflitos e doenças durante a cerimônia (ver
mais detalhes abaixo). No final das cerimônias com flautas sagradas, ele deve rezar os alimentos pouco a
pouco, podendo levar uma semana até que os participantes voltem a uma dieta normal.

A transmissão dos conhecimentos xamânicos é paulatina e se dá de pai para filho ou avô para neto, no
convívio diário. A vida nas malocas permite um aprendizado mais sistemático, na medida em que há uma
rotina noturna de reunião entre os homens, depois de concluído o preparo do ipadu e do banho. Nestes
encontros ocorre o consumo de ipadu (que ajuda na concentração e tira o sono) e cigarro, ao mesmo tempo
em que se conversa sobre acontecimentos do dia, notícias e rezas. Outro contexto privilegiado de transmis-
são destes conhecimentos é o caxiri, quando os mais velhos se sentam juntos e falam deste assunto; os
aprendizes aproveitam para fazer indagações sobre as rezas. Diz-se que, bebendo caxiri, as pessoas ficam
mais à vontade, contando melhor e com mais facilidade. Atualmente ocorrem algumas iniciativas de gravação
ou registro escrito de encantamentos por parte dos mais jovens.
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Alguns kumua se queixam do desinteresse atual dos jovens ou da falta de ânimo para aprender. No
passado, dizem, os homens tinham uma vida mais regrada; adotava-se hábitos de limpeza estomacal (através
de soluções eméticas de extratos vegetais, antes do primeiro banho, de madrugada), respeitava-se mais as
restrições alimentares, os processos rituais eram mais consistentes e a formação dos jovens mais severa.
Este estilo de vida tornava as pessoas mais fortes, dispostas e concentradas. Os jovens, por exemplo,
resistiam bem ao sono nas sessões noturnas de aprendizado com os mais velhos e aprendiam mais pronta-
mente, enquanto hoje ficam cochilando e não escutam bem, dizem os mais velhos.

No alto Tiquié, é comum que os homens mais velhos (a partir dos cinqüenta anos) conheçam os encan-
tamentos principais e os pratiquem no âmbito da família extensa, entre seus filhos e netos. Os encantamen-
tos mais conhecidos são aqueles que acompanham o nascimento, a descontaminação dos alimentos (quan-
do estes são introduzidos na dieta da criança) e para algumas dores sem maior gravidade. Há casos de
adultos que, embora não se identifiquem como especialistas, conhecem uma ou outra reza de maior comple-
xidade, aprendida isoladamente. A transição da fase de simples conhecedor de alguns encantamentos para a
de praticante pode ocorrer devido a circunstâncias fortuitas (ausência do kumu, por exemplo) ou deliberada-
mente, para ver se dá certo.

Os encantamentos, benzimentos ou rezas (basese e basere) representam a principal forma de ação do
basegu. Cada encantamento é um corpo discursivo mais ou menos formalizado. Existem variações, próprias
da transmissão oral, e modificações ou extensão de seu conteúdo, de acordo com os conhecimentos de que
o kumu dispõe. Estão relacionados com episódios da mitologia. Como me disse um desana do médio Tiquié,
quando não se conhece a origem de algo, não há como “inventar” uma reza.

Os encantamentos constituem um corpus de conhecimentos relativos aos outros seres, à natureza,
para usar uma tradução mais livre (ver Buchillet, 1988). Existem rezas de descontaminação dos peixes,
plantas cultivadas, insetos comestíveis, animais de caça etc, além daquelas que visam efeito terapêutico. Em
cada uma dessas rezas, o kumu não se limita a citar o nome das espécies, ele as coloca em seu ambiente,
refere-se aos seus alimentos e seus parasitas, neutralizando-os.

Além das rezas de descontaminação dos alimentos,36 existem rezas utilizadas em outros contextos. No
nascimento, o kumu reza breu para defumar e proteger o local onde a mulher vai dar a luz. Afasta e amansa
insetos que possuem armas (besu), como formigas, abelhas e cabas, além de todos aqueles que moram
dentro da terra (vermes, insetos etc.). Espanta também os Wai Masã e os “fantasmas” (saro wat†). Depois o
kumu prepara a alma da criança para os movimentos deste mundo (basakamota) que, de outra forma, pode-
riam assustá-la demasiadamente. Quando as mulheres davam à luz fora da casa, o rezador preparava a
maloca para a criança entrar, neutralizava o efeito do cipó alucinógeno caapi (kapinumiro) usado nas cerimô-

36 São denominados, em tuyuka, yarige basere (lit. reza dos alimentos) ou base ekare (reza para
“dar de comer”). Nesta categoria existem rezas separadas para: peixe (wai basekare), carne de caça
(waikura basekare), beijú e outros produtos da mandioca (uaberi basekare), manivaras, que são
saúvas e térmitas comestíveis (mekã basekare), tapurus das palmeiras (pikõroa basekare), lagartas
comestíveis (hiñá basekare), rãs (õma basekare) e para “comida de branco” (pekas‰ yarige basekare).
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nias e que fica impregnado no ambiente. Depois de dois ou três dias, em média, ele reza para a criança e seus
pais tomarem o primeiro banho depois do parto. Nesses primeiros dias, os três estão muito vulneráveis aos
ataques dos Wai Masã e, por isso, são acompanhados de perto pelo kumu.

Entre os Cubeo, segundo Goldman (2004: 46-7), o recém-nascido é imediatamente besuntado com we
(pintura preta feita com as folhas de um cipó) da cabeça aos pés. Essa é a coloração do aracu. Diz-se que
isso torna a criança invisível aos peixes, uma vez que essa criança fica envolvida em sua pele original, do
peixe ancestral. Segundo os Tuyuka do alto Tiquié,37 no passado também eles faziam uma pintura facial no
recém-nascido (we kuro) com essa mesma tinta. Quando a criança nascia com pêlos na testa, característica
estranha aos peixes, esses eram depilados com uma resina vegetal chamada s†pÞ.

Reza dos peixes
A reza de dar de comer peixe (wai base ekare ou wai basere; wai basese) é feita quando a criança está

com seis meses de idade ou mais, e esse alimento vai ser introduzido em sua dieta. Também é feita depois
de rituais em que os homens são colocados em contato com o mundo ancestral, quando são usados os
adornos cerimoniais e as flautas sagradas. Mas é na primeira ocasião, para as crianças pequenas, que se
deve pronunciá-la da forma mais cuidadosa e completa, com a finalidade de neutralizar as potências patogênicas
e destrutivas dos peixes.

Como vimos no estudo dos mitos, os peixes e a Gente-Peixe mantêm relações de hostilidade com a
humanidade, em conseqüência do rompimento ocorrido na Transformação. Além disso, espécies de peixes,
ou peixes de certas regiões, são considerados impuros porque se formaram a partir de pedaços de corpos em
decomposição social e física (Kamaueni, Diabo sem Cu). Já os estragos que os Diroa fizeram, transformando
cobra grande em peixes, devem ser lembrados e desfeitos através de reza do kumu apenas nos rituais de
oferecimento de peixe (dabucuri de peixe, wai basora; wai poose) para um grupo social distante (ape masã),
especialmente cunhados. Nesse caso, como fizeram os Diroa, os alimentos ofertados estariam envenenados.
O kumu deve limpá-los e transformá-los em alimentos bons. Aqueles que recebem os alimentos fazem o
mesmo: no diálogo cerimonial entre doadores e recebedores, os primeiros entregam como alimento ruim,
dizendo isso, mas já são recebidos como comida boa.

É necessária a citação exaustiva de todas as espécies de peixe segundo seus habitats, o tipo de
substrato em que vivem, todas as iscas e outros itens que consomem, todos seus parasitas internos e
externos, as propriedades de sua carne (relacionadas à gordura e ao sangue). Também é preciso limpar todos
os desenhos e pintas que existem no corpo dos peixes, por que são suas pinturas corporais. Vermelho é
urucum (musã), preto é cinza de carvão ou we, amarelo é terra chamada ewu, branco é da tabatinga (pasi). O
pitiu do peixe é bara e piap‰, folhas aromáticas usadas nas festas. Tudo isso deve ser limpo para não provocar
diarréia. Consideram que, quando alguma espécie de peixe é esquecida na recitação, podem surgir doenças

37 Informação de Guilherme Tenório, de Moõ Poea.
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específicas, relacionadas àquela espécie em particular. Por exemplo, surgem feridas nos cantos da boca
quando o peixe meperõ kamikuagu não é mencionado. Quando isso ocorre, o kumu refaz a parte da reza que
faltou.

Nas rezas dos peixes (wai) e animais de caça (waikura), a regra é começar citando as espécies menores
e continuar até as maiores, o que significa dos menos gordurosos e com pouco sangue aos mais gordurosos
e ricos em sangue (ver Hugh-Jones, 1996; Buchillet, com. pessoal). Na dos peixes em particular, dos peque-
nos peixes dos igarapés até os grandes bagres. As espécies vão sendo citadas em grupos,38 em geral da
mesma família ou do mesmo gênero, repetindo quando são encontradas em ambientes diversos. Vão citando
e neutralizando suas qualidades negativas, prejudiciais. Debulha-se seus dentes, que provocam feridas; que-
bra-se seus esporões e espinhos que causam feridas; lava-se seus micróbios, que são nocivos; corta-se seu
veneno; joga-se fora o pitiú. Quando o peixe possui esporão, este é caracterizado na reza como sua arma
(besukõa) e ele precisa ser desarmado. Procede-se, concomitantemente, a uma inversão das características
nocivas. Por exemplo, se diz: “peixe venenoso de tabatinga, peixe venenoso de terra komari (um tipo de areia,
referindo-se ao habitat daquele peixe), joga fora estas impurezas, despeja água que é fonte de vida”. Ou ainda:
“joga fora o pitiú, faz passar para fora do corpo, despeja água que é fonte de vida”.

O kumu pode incorporar na criança, através do encantamento ou reza, animais que vivem de
comer peixe e não são prejudicados por isso, como martim-pescador grande e
pequeno (sana paiguka, sana peiguga), lontra (diatimi) e ariranha (diayo). Di-
zem, por exemplo: “Elas, as ariranhas, comem disto sem se envenenar.”
Cada um destes animais ictiófagos é referido em relação às espécies de
peixe que come. Há um risco potencial de também passar para a criança
traços indesejáveis desses animais. Por causa de sua ferocidade, alguns kumua
preferem não incorporar as ariranhas e lontras, por exemplo. Perguntado porque
não incorporar outras aves ictiófagas, como o biguá-tinga (oko dase), um kumu
tuyuka respondeu-me que essa ave sempre defeca aguado, isso provocaria diarréia
na criança.

Além das doenças provocadas pela ingestão de peixe sem estar bem reza-
do, existe, no sistema etiológico dos povos TUKANO, um grupo de enfermidades
denominadas Wai Masã diarige (doenças da gente peixe) atribuídas às agressões da Gente-Peixe, que resul-
tam em dores e inchações nas costas, pernas e braços. Como foi dito, essas agressões acontecem mais
quando a pessoa está mal protegida ou não segue restrições alimentares e de comportamento prescritas pelo
kumu.

38 Assim como os homens, organizados em grupos nomeados e hierarquizados, os peixes
também estão agrupados, têm seus chefes, bayaroa e kumua... (ver Capítulo 4). Alguns kumua
mais experientes, na reza dos peixes, podem resumi-la, citando apenas o nome do chefe de
cada grupo de peixes, com efeito de neutralizar o potencial patogênico de todo o grupo (Buchillet,
com. pessoal).



77

39 A análise dessas cerimônias, de grande complexidade, exige um estudo em si.  Aqui faremos
apenas algumas indicações.
40 Posso citar algumas (em tuyuka): kuta diarige, bupo diarige, wakari e warip†. As duas primeiras têm
como sintomas vômito, dor de cabeça e podem chegar a provocar uma morte repentina; as duas
últimas, dores articulares, como reumatismos.

O ciclo ritual
A outra forma de proteção da humanidade dos ataques da Gente-Peixe (e de outras Gentes) é a realiza-

ção de cerimônias que envolvem todo o grupo local ou vários povoados vizinhos. Nesses rituais, a figura
central é o baya, que organiza a festa e comanda o grupo de dança. Ele combina com o kumu, através de
diálogos cerimoniais, o benzimento de cada substância ritual e sua entrega aos participantes que irão consumí-
las, os procedimentos envolvendo os toques da lança chocalho, a abertura da caixa de adornos (mapoatiba),
os preparativos daqueles que vão dançar, o início da dança e seus movimentos, as interrupções da dança para
a ingestão do caapi, o rito do anoitecer, e assim por diante. Em geral os diálogos são centrados no baya, seu
par e dois kumua, juntando-se a eles, ocasionalmente, os outros acompanhantes.39

O baya é o mestre de cerimônia, conhecedor dos cantos e dos diálogos cerimoniais. É ele que cuida da
caixa onde são guardados os adornos plumários, colares, tangas de entrecasca e outros paramentos (mapoati-
ba). Esses adornos têm sido usados nas cerimônias desde as Casas de Transformação, marcam a continui-
dade das gerações e a unidade com os ancestrais. As imagens do caapi, os sons dos instrumentos, o canto
dos velhos, os movimentos das danças, o espaço carregado de sentidos da maloca, o caxiri, o fumo, o ipadu,
o breu ou cera de abelha, o rapé, tudo isso é ativado pelas rezas continuadas dos kumua.

A função do kumu é proteger os participantes da cerimônia antes e durante a mesma e, em certos
casos, como na iniciação masculina, também no período após a festa. Quando sente que não pode proteger,
deve alertar para o que vai acontecer. Sua atividade se inicia alguns dias antes da festa, quando benze para
proteger as mulheres que vão arrancar mandioca na roça para fazer caxiri. Nessa ocasião ele afasta seres que
trazem má sorte (siokari basoka), reunindo-os em uma casa, dá-lhes de comer ipadu e fumo e os manda
longe, ao redor do mundo. Procura prever também várias doenças40 que as mulheres podem encontrar em seu
trabalho, provocadas por armas (besu) lançadas por insetos, aves, Wai Masã, Yuku Masã (esses últimos,
Gente das árvores da floresta). Existem procedimentos diversos usados nos encantamentos, verbos e expres-
sões próprios das rezas (que variam entre os kumua e que não serão detalhados aqui). Em termos gerais, o
kumu oferece comida a essas Gentes e, uma vez satisfeitas, as manda passar – concebe que estão subindo,
vindo do nascente, e faz com que continuem seu percurso; oferece fumo, ipadu, caxiri, e assim, novamente
satisfeitas, ficam sossegadas, conversando, viram as costas e não se importam mais com as pessoas; tira
suas armas e as joga fora, ao redor da roça ou da maloca, ou para baixo – fazendo com que  atravessem essa
camada e caiam na de baixo; e assim por diante.

As rezas de proteção do kumu continuam. Na véspera da festa ele benze fumo, ipadu, cera de abelha
(wete) e we, para evitar doenças e acidentes, em uma cerimônia chamada em tuyuka wanõare. Nesta noite é
feita a defumação com cera de abelha no perímetro externo e interno da maloca, depois o wete é deixado
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defumando, na frente da porta principal, dos homens. Também são oferecidos cigarro e ipadu a todos os
participantes, inclusive mulheres e crianças. Todas as coisas ruins são mandadas para fora da clareira da
maloca, colocando em seu lugar coisas boas. É preciso cercar, proteger o baya, como se faz com um recém-
nascido. Na seqüência, o kumu reza para proteger todos os outros participantes da festa. Suas “almas”
(yeripona) são guardadas nas casas de transformação, todas as casas são citadas. Na seqüência, ele passa
a rezar o caapi, o fumo41 e o caxiri.

A reza do caxiri contribui para o entendimento da idéia de wai, que significa ao mesmo tempo peixe e
alimento.42 O encantamento tem início com os cochos onde o caxiri é deixado para fermentar; é preciso citar
as madeiras usadas em sua fabricação e limpá-las, tirando seu cheiro forte. A mandioca, base dessa bebida,
também tem suas armas e venenos neutralizados. Para a roça produzir melhor, o kumu incorpora peixes na
roça, nos tubérculos cultivados43 utilizados no preparo e tempero do caxiri. Os peixes são seu nutriente. No
entanto, quando vão tirar essas plantas para fazer caxiri, a reza precisa ser desfeita. Os espíritos dos peixes
estão vivos e podem fazer mal, principalmente às mulheres menstruadas. Agora eles não devem mais perma-
necer no cocho de caxiri. Dizem que se uma mulher se sentar no cocho, esses espíritos podem penetrar nela,
causando hérnia (wayu).

Nas cerimônias em que se oferece o caapi, o kumu incorpora ao cocho de caxiri a cobra de pintura das
plantações (ote mamari pinõ mak‰), que ajuda a colorir as visões provocadas pela ingestão do cipó. A força do
caapi vem principalmente da reza, dizem os Tukano, Tuyuka e demais povos da bacia do Uaupés; quando não
é bem feita, não gera visões. O kumu espalha os desenhos da cobra na beirada do cocho, dando-lhe cor de
carajuru, vermelho forte. Aplica também o grafismo da borboleta (momorosawiri, de forma triangular). Esse
procedimento é repetido para os camotis (sutukuparu), potes de cerâmica também usados para fermentar e
armazenar o caxiri. Ele reza para o caxiri ferver; quando isso acontece, todos os ingredientes que dão sabor
à bebida ficam flutuando44 (peyuru sitimuarÞ). Essa reza é soprada sobre a massa do caxiri, que depois é
colocada no cocho ou pote onde será feito caxiri vivo,45 que será ingerido junto com o caapi no dia seguinte.
Observa-se, como chamam a atenção os próprios kumua, a relação estreita entre o benzimento do caxiri e o
do caapi, ambos ajudam a dar força às visões, a transformar a maloca em universo ancestral, ao aparecimento
da Cobra-Grande.

41 A segunda vez que se reza o fumo é para aqueles que vão tomar caapi, que não pode ser
consumido por mulheres e crianças.
42 Ver também Århem (1993: 111), a partir de relato de pajé Makuna do igarapé Machado (Komeña),
na Colômbia, próximo à fronteira com Brasil e do alto Tiquié. Ver ainda Hugh-Jones, 1996.
43 Cito alguns, em tuyuka: dutu, ñapi, ñamo, naria, kapo etc.
44 Podemos propor uma analogia com os peixes que bóiam no período em que se juntam para a
reprodução. Quando os peixes estão nadando na superfície ou pulando, é sinal de que vão se
reproduzir.
45 Basicamente, existem dois tipos de caxiri: o caxiri vivo (katire peyuru, katise peru) é fermentado
com tempero de tubérculos e tem o teor alcoólico mais baixo; e o caxiri de cana (kanuko), ao qual
é adicionado caldo de cana ou, mais recentemente, açúcar industrializado dissolvido em água (asuka
peyuru). Esse é mais forte.
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Na reza do caapi, esse cipó é incorporado ao baya. Ao beber, o caapi torna-se sua essência, seu sumo
abre o cantar. O kumu joga fora todas as tristezas da bebida. Os enfeites, cores, pinturas, embora sejam
bonitos, contêm tristeza (bori, por que vem sendo usado desde os primeiros ancestrais, e sente-se pesar por
eles), é preciso transformá-los em coisa boa, senão o baya poderá chorar, sentindo pesar. O kumu chama
também algumas Casas de Transformação, começando por aquela onde eles se transformaram para beber
caapi (Kapidiaw†), passando pela Casa de Flautas Sagradas (Masãdiaw†) e Casa de Miçangas (ÑakÞparomakawi,
as miçangas são coloridas e símbolo de visão do caapi). Cita também várias espécies de cipó.46 Na origem, o
caapi nasceu de uma mulher, como gente. A reza começa com a limpeza do lugar do parto e com a escolha
de um nome (yeripona masorÞ, “sendo gente como nós, tem que escolher um nome”). Caapi-Gente chega
como um grupo de dança, como mestres de dança (bayaroa hero),47 dançando dentro da maloca. Na maloca
o cipó vem do fundo, vai até a cumeeira, sobe como esteios, ramifica-se nos caibros. A maloca é o útero
(nisutiro) da mãe do Caapi-Gente.

Junto com o caxiri e o caapi, reza-se o fumo, dessa vez só para os homens que vão tomar caapi. Como
o caxiri, ele também tem sua associação com os peixes. Na origem e na reza, o fumo (muno) é como peixe
(wainirige). Apareceu nesse mundo na Casa de Transformação situada onde hoje é Manaus (Manautaromakawi).
Vamos seguir o relato de Domingos Resende, kumu tuyuka do alto Tiquié.

Waipinomakõ, mulher peixe, morava em Pinoko, logo aciminha de Manaus. Ela veio para esse
mundo pois sabia que Koamaku (o “deus” que guiava a Canoa da Transformação) ia precisar de
mulher. Ela era filha da Cobra-Grande e morava com o pai. Koamaku disse a ela que não tinha
tabaco. Ela disse que ia conseguir, daria um jeito, e saiu à procura de tabaco. Quando voltou,
Koamaku perguntou se ela tinha trazido. Ela respondeu que não.
Certo dia, ela trouxe dois peixes sarapós moqueados e algum beiju. Para ela, era fumo para fazer
rapé.
Koamaku ralhou com ela, porque queria tabaco e ela trouxera beiju com peixe. Para ele, era beiju
com peixe, e ele comeu.
– É tabaco! – ela replicou.
– Não! É peixe moqueado! – ele insistiu e comeu. Logo sentiu o efeito de caapi, uma tonteira de
quase desmaiar.
– Não era para comer! Isso não é peixe, é tabaco! – ela disse contrariada.
Ele perdeu os sentidos, saiu fazendo xixi ao redor da casa, como acontece na pressão do caapi.
Koamaku não tinha percebido que era fumo, só viu no outro dia. Foi ele que começou a comer
isso, transformando o que era uma coisa boa (fumar o tabaco ou cheirar rapé) em coisa ruim.
Hoje, se o kumu come peixe moqueado ou assado sem rezar, ele pode ficar doente e morrer.
Quando sonha que está comendo peixe, é sinal que vai adoecer. Quem reza fumo fica proibido

46 Por exemplo: kapida, kapikurida, waikura kapida ou sera kapida, ñokoa kapida.
47 O plural de baya é bayaroa, em tuyuka e tukano.
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de comer moqueado e assado em seguida, para não fazer mal. Isso começou com ele. Ele nem
ligou para o fumo, pois não o reconheceu. O mesmo acontece hoje com a gente, por causa
desse descaso de Koamaku.

A cerimônia, com as rezas do kumu e a dança do baya e seu grupo de dança, atualiza os sentidos das
substâncias rituais, relembra e revive os conhecimentos dos antigos. Nesse contexto, faz-se a proteção da
maloca e de seus moradores, proteção que se estende por alguns meses depois do ritual. Os velhos conhe-
cedores acompanham o movimento das constelações (wametire), associadas aos ciclos das frutas silvestres,
das flutuações dos rios, da vida dos peixes e dos animais, das roças e plantios. Pensando nesses ciclos, eles
marcam as cerimônias de proteção. As principais são: (1) no tempo de fazer roçado, nos meses que antece-
dem os verões mais intensos, uma cerimônia de proteção é feita para proteger aqueles que estão trabalhando
em seus roçados e para que aconteça bom verão, para queimar a roça aberta, é quando se dança Yua Basa
(yua é o nome de uma espécie de calango); (2) antes do início das chuvas mais fortes, outra cerimônia é feita
para prevenir as doenças provocadas pela Gente-Peixe (Wai Masã diarige) e também para que façam boa
piracema; o baya canta Wai Basa (dança dos peixes); (3) no final da estação chuvosa, outra ainda é feita para
proteger dos estragos provocados pela Gente Wooga (wooga masã diarige, espécie de sapo), que são gente
e fazem caxiri, mas com frutas venenosas e podem contaminar nossos alimentos e causar doenças; várias
danças podem ser executadas; (4) por fim, outra cerimônia de proteção é feita depois da estação chuvosa,
para proteger dos pajés dos H†a (h†aroa yaiwa) e das doenças provocadas pela Gente Lagarta do Cunurizeiro
(h†a masã diarige). O baya canta Hiã basa.

Conclusão
As relações entre os povos TUKANO e os peixes são complexas, permitem ser interpretadas a partir de

diferentes abordagens: ecológica, ictiológica, econômica e, como foi visto nesse capítulo, cosmológica. Nes-
sa última, os peixes têm valor conceitual singular, central para entender a visão de mundo desses povos.

Como outros autores já chamaram atenção (Århem, 1993, Hugh-Jones, 1996), peixe (wai) está associa-
do a alimento. Segundo os Tuyuka, as plantas cultivadas são peixes da roça (ote wai); as lagartas comestí-
veis que se alimentam de folhas de árvores são peixes da floresta (yuku wai); os animais de caça são peixes
grandes ou peixes velhos (waiku), e assim por diante.

Os peixes estão associados à própria origem da humanidade. Antes da Transformação, todos viviam
uma mesma condição, a Gente do Aparecimento, a Gente da Transformação e a Gente-Peixe. Quando a
Cobra da Transformação pôs para fora os povos que hoje habitam a bacia do rio Uaupés, ocorreu uma sepa-
ração com a Gente-Peixe. Mesmo assim, como dizem os velhos, antigamente não se comia peixe, só os
pequenos dos igarapés, como sarapós, tamoatás e piabinhas.

O universo é formado por camadas permeáveis. Os peixes habitam a camada de águas, os rios, lagos,
poços. Dividem esse ambiente com as cobras grandes, com quem mantêm relações estreitas. A Cobra-
Grande é uma passagem da camada de águas para a camada de terra. Essa passagem transforma. Assim
como ocorreu a transformação de Gente-Peixe em Gente da Transformação, outros relatos também dão conta
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de pessoas que se desintegraram – tanto social como corporalmente – e viraram peixes, retornando a sua
condição original. Retornando, ao mesmo tempo, para a camada de água. Foi o que aconteceu com Kamaue-
ni, Wãtisitimanigu e Bose Pirõ ou com pessoas que morrem com doenças provocadas pelos Wai Masã. Diz-
se que sua alma volta para o mundo d’água, onde se transforma em peixe.

Aves, peixes, gente e a Cobra-Grande estão envolvidos numa dinâmica de transformações entre si, de
trocas de substâncias, de trocas de pele. A Cobra-Grande, em ambos os casos, está associada a capacida-
des reprodutivas e transformativas.

A Cobra-Grande está intrinsecamente ligada à Gente-Peixe e à Gente da Transformação e, como tal,
tem uma natureza tensa, entre fertilidade e predação. Gera fluxo entre a humanidade e o rio, os peixes. É
fonte de vida, vista nas cerimônias, ao se beber caapi. A Cobra-Grande produz uma síntese, peixe e gente.
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História de Diadoe

Feliciano Azevedo*
 Miguel Azevedo**

No princípio, na grande serra que existe ao largo do rio Traíra, havia uma cobra grande chamada
Diadoe. Ela andava também nos rios Tiquié, Papuri e Uaupés (Diapasa). No Uaupés ela comeu
uma criança, filho de Muhipu, um Desana ou, Umukori Masã.

Para manter seu filho, Muhipu ia na pescaria, na caçaria e andava por aí a procura de comida.
Sentindo fome e dificuldade de mantê-lo, decidiu-se por fazer no corpo do filho umas feridas
que segregavam uma gordura com cheiro bom, cheiro de frutas oleosas como o jenipapo e
outras que ficam na beira do rio. Em seguida procurou arumã e fez um paneiro. Levava seu filho
dentro do paneiro para não ofender as feridas. Num lugar na beira do rio, pendurava o paneiro num
galho e deixava pingar sua gordura na água. Com isso aparecia muito peixe, aracus, pacus
e outros, que Muhipu aproveitava para flechar. Logo que matava alguns parava, porque seu filho
gritava.

– Já vem o monstro olhudo!

Durante muito tempo, pescou dessa maneira. Depois de matar uns cinco peixes, seu filho alertava
que vinha vindo o monstro olhudo. Ouvindo isso, sempre o suspendia para o alto. Depois arreava de
novo, matava mais alguns e voltava para casa.

Um dia a criança estava só em casa, sentada ao lado do fogo, quando chegou Oãku. Ele perguntou
por seu pai e, vendo o jirau com peixes, perguntou como ele conseguia pescar tanto. O menino
respondeu que era pescando. Ele não acreditou e insistiu, pedindo que o menino explicasse direito.
Com medo, ele falou a verdade, o que seu pai vinha fazendo.

Ouvindo isso, Oãku levou-o no porto, pendurou-o no galho onde seu pai o deixava. Como sempre, a
gordura do menino pingou na água do rio e logo começaram a chegar os peixes. Primeiro os peixes
miúdos como piabas, depois peixes maiores como aracu-riscado, aracu-de-cinzas, pacu, surubins,

* Feliciano é Tukano de São José II, onde vivem quatro de seus filhos, já casados e com seus
próprios filhos.
** Miguel é Tukano de São José I, autor, com seu filho Antenor, do livro Dahsea Hausirõ Porã
ukuse wiophesase merã bueri turi. Mitologia sagrada dos Tukano Hausirõ Porã (Ñahuri e Kumarõ,
2003), de onde foi retirada essa narrativa.
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mandubés e pirandiras. Vendo aparecer tanto peixe, começou a flechá-los, sem preocupar-se. A
criança gritou:

– Já vem o monstro olhudo! – a criança gritou. Mas Oãku não atinou para os gritos do menino e
continuou pescando. Ele gritou desesperado, mas a cobra o devorou.

Vendo isso, Oãku correu atrás da cobra, que desceu pelo rio Uaupés, até a maloca Tucunaré.
Bem no fim do estirão comeu pedras, areia, folhas, paus podres... tentando matar o menino,
que conseguia defender-se dentro da barriga da cobra com um escudo.

Todos os Miria Põra Masã, da família de Oãku, ficaram desconsolados com a perda do menino.
Um deles, o pica-pau (yukuparo), convidou outras aves para ajudá-lo a vingar-se. Com seus primos
somou forças e, juntos, diminuíram a extensão do rio, fazendo três paranás. Teceram três paris e
matapis, esperaram por Diadoe. Até hoje vemos os riscos dos paris nas pedras abaixo de
São Pedro do Uaupés, no local chamado Ponta Estreita.

Acabando o trabalho, Oãku deixou um vigia em cada paraná: os bem-te-vis ficaram no da direita
(paraná do Cantagalo), os uirapoço no meio. Quando a cobra se aproximou, eles deram sinal.
Diadoe tinha seu vigia, o pássaro pusika. Ouvindo o canto dos pássaros, a cobra recuou e
transformou-se em macaco uacari (pikõturu), para ver qual o canal melhor para escapar.
Assim, Oãku não teve êxito.

Diadoe abriu outro paraná. Para comer carne cozida da cobra, haviam preparado uma panela grande
de barro. Vendo-a escapar, eles emborcaram essa panela, dando origem a uma serra, chamada
Kiputunu.

Oãku continuou sua perseguição. Foi esperar Diadoe no rio Negro, onde fez o canal que fica no
morro da Fortaleza. Novamente fabricou cercado e matapi. Terminando, colocou um no estreito e
um na cachoeira Curucuí. Feito isso, esperou sozinho a chegada de Diadoe. Subiu bem no alto da
Serra Cancã (Akarãnu, em São Gabriel) e na montanha da Fortaleza e mandou que os pássaros
ficassem calados. Quando a cobra apareceu no estirão, ele preparou suas armas, a lança-chocalho
e o escudo.

A cobra traíra encostou no cercado. Vendo que estava bem feito, tentou voltar para sair por outro
lugar. Quando Oãku percebeu que a cobra tentava fugir, jogou a lança-chocalho bem na coluna dela.
A cobra, assustada, tentou fugir e entrou num matapi. Dessa vez não escapou.

Foi assim que Oãku conseguiu matá-la. Puxou seu corpo para a terra, raspou suas escamas com
a ajuda da Gente do Aparecimento (Bahuari Masã) e cortou-a em pedaços. As escamas grandes,
eles jogaram no sentido da foz, dando origem aos pirarucus. As escamas miúdas, do rabo, jogaram
para o lado das cabeceiras, originando traíras grandes e pequenas. Os intestinos foram jogados por
terra, surgindo grande minhocas (eutua ou wãsikura).
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Ilustrações: Feliciano Lana

Antes disso, tinha aberto o bucho da cobra para tirar a criança, que estava quase morta. O menino
estava bem protegido através de escudos. Foi levá-lo de volta à casa de seu pai, na cabeceira
do Aiari, na Maloca do Umukori Masã. Muhipu, vendo seu filho de volta, ficou alegre e agradeceu
a Oãku.
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Do rio Negro ao Alto Tiquié
Ictiologia

Flávio C. T. Lima
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Do rio Negro ao Alto Tiquié  Ictiologia

Estima-se que existam entre 4.000-6.000 espécies de peixes habitando as águas continentais da região
Neotropical, sendo esta a região mais rica em espécies de peixes de água doce do mundo (Reis et al., 2003).
A maior parte dessa diversidade concentra-se no norte da América do Sul cisandina, que abrange a região a
leste dos Andes compreendida pela Bacia Amazônica, a bacia do rio Orinoco na Venezuela e Colômbia, e os
diversos rios que correm diretamente para o Atlântico, situados entre a foz do Orinoco e a foz do Amazonas,
entre o sudeste da Venezuela e o estado do Amapá. A Bacia Amazônica é considerada como a mais rica em
espécies de peixes de água doce do mundo, com aproximadamente 2.500 espécies (Junk et al., 1997), sendo
geralmente tida como uma área de endemismo distinta (Vari, 1988). Mais exato, contudo, é considerar, do
ponto de vista ictiológico, a Bacia Amazônica em conjunto com o rio Orinoco e os rios guianenses, já que
estes sistemas hidrográficos compartilham grande parte da sua ictiofauna e possuem ligações pretéritas ou
atuais, como o canal de Casiquiare, que liga o alto rio Negro ao alto rio Orinoco. Estruturalmente, o oeste e o
centro da Bacia Amazônica são bacias sedimentárias, que sofreram significativas mudanças nos padrões de
drenagem, além de regressões e transgressões marinhas, ao longo das eras geológicas (Lundberg et al.,
1998). Os tributários do sul do Amazonas, como o Tapajós, o Xingu e o Tocantins (às vezes considerado como
uma bacia distinta), e os da margem norte, como o Jari, Trombetas e o Negro, drenam principalmente áreas
de escudos, muito estáveis geologicamente (Lundberg et al., 1998). A geomorfologia da Bacia Amazônica
certamente determinou em grande parte as diferenças faunísticas observadas dentro do sistema, mas a
importância desse fator ainda necessita ser adequadamente avaliado.

Os peixes são o grupo mais diverso de Craniata (grupo que inclui Vertebrata, mais os peixes-bruxa),
compreendendo pelo menos 25.000 espécies atuais. Peixes não representam um grupo natural, sendo na
realidade uma “escada” filogenética, constituída pelos peixes-bruxa (Hyperotreti), as lampreias (Hyperoartia),
os tubarões, quimeras e raias (Elasmobranchii), os peixes ósseos (Actinopterygii), os celacantos (Actinistia)
e os peixes pulmonados (Dipnoi), além de numerosos grupos extintos (Janvier, 1996). Destes grupos,
Elasmobranchii, Actinopterygii e Dipnoi possuem representantes na Bacia Amazônica. Os Elasmobranchii
são representados pelas raias de água doce (Potamotrygonidae), uma família endêmica das águas doces da
América do Sul, além dos peixes-serra (Pristidae) e tubarões-cabeça-chata (Carcharhinus leucas;
Carcharhinidae), espécies marinhas que comumente penetram em água doce (Carvalho e McEachran, em
Reis et al., 2003). Os peixes ósseos compreendem a maioria absoluta da diversidade de peixes da Bacia
Amazônica. Apesar da alta diversidade em espécies, a esmagadora maioria das espécies de peixes de água
doce amazônicas estão distribuídas em apenas cinco ordens: Characiformes (piabas, piranhas, matrinchãs,
traíras, etc), Siluriformes (bagres e caris), Gymnotiformes (sarapós, poraquê), Cyprinodontiformes (peixes-
anuais) e Perciformes (acarás, tucunarés, pescadas). As demais ordens, embora incluindo alguns dos peixes
mais conhecidos da Bacia Amazônica, possuem poucas espécies; são elas os Osteoglossiformes (aruanã e
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pirarucu), Anguilliformes (enguias), Clupeiformes (apapás, sardinhas e manjubas), Batrachoidiformes (mangagás
ou niquíns), Beloniformes (peixes-agulha), Synbranchiformes (muçuns), Syngnathiformes (peixes-cachimbo),
Tetraodontiformes (baiacus) e Pleuronectiformes (linguados). Os Dipnoi são representados na Bacia Amazô-
nica, e na América do Sul, apenas pela pirambóia, Lepidosiren paradoxa.

Após um extenso levantamento das espécies de peixes do médio e baixo cursos do rio Negro, Goulding
et al. (1988) encontraram aproximadamente 450 espécies. Esses autores estimaram que a diversidade total
de peixes da bacia poderia alcançar a 700 espécies. Fizemos uma nova estimativa, pela qual re-avaliamos o
número de espécies da bacia do rio Negro considerando todas as publicações ictiológicas pertinentes à
região, publicadas após Goulding et al. (1988), que eleva o número de espécies conhecidas para a bacia para
aproximadamente 520. O presente estudo registrou  147 espécies de peixes ocorrendo no alto rio Tiquié. O
conhecimento ora disponível da taxonomia e distribuição dos peixes da bacia do rio Negro não permite uma
comparação detalhada da ictiofauna de peixes do alto rio Tiquié com aquela do médio e baixo rio Negro.
Porém, algumas espécies de peixes descobertas durante o presente estudo, como Creagrutus tuyuka Vari &
Lima (2003), Corydoras tukano Britto & Lima (2003) e as ainda não descritas Jupiaba sp. e Gelanoglanis sp.,
parecem indicar que o rio Tiquié consiste em uma área de endemismo, embora algumas destas espécies
possam ser na verdade mais amplamente distribuídas na bacia do alto rio Negro. O aparente endemismo
sendo na verdade resultante da falta de coleta no resto do sistema do alto rio Negro. Alguns dos peixes do Tiquié
indicam uma possível relação deste com o alto Amazonas (por exemplo, Cetopsis parma e Pariolius sp.). A
maioria das espécies presentes no rio Tiquié, contudo, possui ampla distribuição através da bacia do rio Negro
e/ou Amazônica. Contudo, muito trabalho de campo ainda resta a ser feito no rio Tiquié e área do alto rio
Negro, antes que possamos vislumbrar a real diversidade e distribuição das espécies de peixes existentes
nesse sistema.

Histórico da exploração ictiológica na bacia do rio Negro1

Os primeiros naturalistas a explorarem a bacia do rio Negro foram o baiano Alexandre Rodrigues Ferreira
(1784-1787), o prussiano Alexander von Humboldt (junto com o francês Aimé Bonpland -1800), e o bávaro
Johann Baptist von Spix (1820). Quanto ao célebre Humboldt, ele atingiu o alto rio Negro na Venezuela. Por ter
sido preso e expulso ao chegar em território brasileiro pelas autoridades portuguesas, sob a acusação de ser
um potencial elemento subversivo, não prosseguiu sua viagem pelo rio Negro (Nico, 2001).

Além de ter sido o pioneiro, Alexandre Rodrigues Ferreira foi também o naturalista a percorrer mais
extensamente a bacia do rio Negro. Subiu o Negro até a pedra do Cucuí, na fronteira do Brasil com a Venezue-
la, e navegou também os rios Uaupés, Içana, Xié, Cauaburis, Padauiri e Araçá. O material por ele colecionado
foi enviado para o Museu da Ajuda, em Lisboa, onde começou a ser estudado por Alexandre. Vicissitudes de
ordem profissional e de saúde não permitiram que Alexandre concluísse ou publicasse qualquer trabalho sobre
suas coleções; faleceu em 1815. Já antes de sua morte, porém, o material por ele colecionado no Brasil havia

1 O histórico a seguir é baseado principalmente em Papavero (1971) e Vanzolini (1996). Outras
referências são citadas ao longo do texto.
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sido saqueado por Etienne Geoffroy Saint-Hillaire, zoólogo do museu de Paris, quando da invasão de Portugal
pelas tropas napoleônicas em 1808. Levado ao Jardin de Plantes, atual Muséum National d’Histoire Naturelle de
Paris, foi estudado por George Cuvier e Achille Valenciennes, que nele baseados descreveram pela primeira vez
diversos peixes amazônicos comuns, como o tambaqui (Colossoma macropomum), o araripira (Chalceus
macrolepidotus), o pirandira (Hydrolycus scomberoides), o pacu-manteiga (Mylossoma duriventris), entre outros.
Esse material foi então referido simplesmente como procedente do Brasil, do “gabinete de Lisboa”.

Spix subiu o rio Negro até Moura; de volta à Europa, concluiu monografias sobre macacos, morcegos,
aves, crocodilianos, tartarugas e lagartos, mas não viveu o suficiente para terminar seu estudo dos peixes
brasileiros; este foi finalizado por um pupilo de Cuvier, Louis Agassiz. Mais tarde, já um cientista famoso,
Agassiz organizou sua própria expedição de coleta ao Brasil, a expedição Thayer, como veremos adiante.
Spix e Agassiz descreveram muitos dos peixes comuns da Bacia Amazônica, por exemplo, a matrinchã
(Brycon amazonicus), o pirarucu (Arapaima gigas) e o jejú (Hoplerythrinus unitaeniatus).

O austríaco Johann Natterer foi, provavelmente, o maior dos naturalistas-colecionadores a percorrer o
Brasil no século XIX. Tendo chegado ao Brasil em 1817, como parte da comissão científica que acompanhou
o séquito da imperatriz Leopoldina (e que também incluía Spix e Martius), Natterer permaneceu no Brasil, em
contínua atividade de coleta, até seu retorno a Europa, em 1835. Em 1830 chegou a Manaus, de onde partiu
numa longa viagem pelo rio Negro, atingindo o canal de Casiquiare, em território venezuelano. Explorou tam-
bém os rios Xié, Içana, Uaupés e Branco, permanecendo na região por dois anos. Natterer foi talvez o primeiro
entre os naturalistas a explorarem a América do Sul, a anotar dados exatos de procedência para cada espé-
cime coletado. A maioria dos peixes por ele obtidos na bacia do rio Negro foi coletada em Marabitanas (no alto
rio Negro, perto da fronteira com a Venezuela) e de Barra do Rio Negro (Manaus). Não coube a ele publicar
sobre suas próprias coleções; faleceu em 1843, oito anos após seu retorno do Brasil. Felizmente, os espéci-
mes de peixes coletados por Natterer, depositados no Naturhistorisches Museum de Viena, foram estudados
por dois ictiólogos muito competentes, Jacob Heckel e seu sucessor, Rudolf Kner. Suas monografias sobre os
Cichlidae (acarás), Loricariidae (cascudos), Siluriformes e Characiformes, calcadas essencialmente no mate-
rial trazido por Natterer, ainda se encontram entre as mais importantes contribuições ao conhecimento da
fauna de peixes do Brasil.

O inglês Alfred Russel Wallace, célebre por ter formulado a teoria da evolução das espécies simultane-
amente a Darwin, foi com Natterer o naturalista do século XIX a explorar mais minuciosamente o rio Negro e
seus afluentes. Desembarcou em Belém, junto com Henry Walter Bates, em 1848, e por dois anos ambos
exploraram o baixo Amazonas. Em 1850 iniciou, sem Bates, sua exploração do rio Negro, onde permaneceu
até 1852. Como outros naturalistas da época, Wallace tinha interesses variados. Ao chegar ao Brasil, coleci-
onava especialmente aves e insetos; ao subir o rio Negro, entretanto, começou a se interessar pelos peixes, que
passou a conservar e desenhar. Subiu o rio Negro até Pimichin, na Venezuela; daí partiu ao rio Uaupés, que
explorou novamente em uma segunda expedição, durante 1852, quando chegou ao trecho colombiano desse
rio. Partiu do Brasil com uma grande coleção ictiológica, que, tragicamente, foi perdida, como suas demais
coleções, durante o incêndio e subseqüente naufrágio do navio em que viajava. Wallace, contudo, sobreviveu
e salvou suas ilustrações de peixes, que foram publicadas em sua íntegra 150 anos depois (Wallace, 2002).
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A expedição Thayer, realizada entre os anos de 1865 a 1866, foi a primeira no Brasil que teve como
principal objetivo a coleta de peixes de água doce (Dick, 1977). Liderada por Louis Agassiz, foi a expedição
científica com o melhor suporte logístico e financeiro realizada no Brasil no século XIX. Muitos auxiliares
brasileiros se juntaram à grande comitiva americana, que se dividiu por diferentes excursões pelo Brasil, a fim
de melhor explorar o país. O próprio imperador, Dom Pedro II, que era amigo de Agassiz, envolveu-se com os
preparativos da expedição e reuniu coleções de peixes do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A coleção de
peixes resultantes, de longe a maior até então feita no Brasil, teve especial ênfase no leste do Brasil e Bacia
Amazônica. A Bacia Amazônica foi extensamente explorada por Agassiz, que, contudo, não subiu o rio Negro
pessoalmente (dois membros da expedição, Newton Dexter e o brasileiro “Talisman”, exploraram por seis
semanas os rios Negro e Branco). O material coletado pela expedição Thayer foi depositado no Museum of
Comparative Zoology, Harvard, tendo sido estudado pelos dois gigantes da taxonomia de peixes neotropicais,
o americano (de origem alemã) Carl Eigenmann e o austríaco Franz Steindachner. A importância da expedição
Thayer para a ictiologia neotropical é muito maior do que a admitida por Vanzolini (1996); graças a ela, os
zoólogos finalmente se deram conta da complexidade da fauna ictiológica neotropical, como por exemplo, a
existência de uma grande quantidade de espécies de tamanho adulto reduzido (Böhlke et al., 1978). Além
disso, ela prenunciou o advento de uma nova era na exploração zoológica da América do Sul, a de naturalistas
e coletores que centraram esforços em poucos ou apenas um grupo taxonômico.

Dois coletores do início do século XX a explorarem a bacia do rio Negro merecem ser lembrados – os
americanos John D. Haseman, que explorou brevemente o baixo rio Negro, a caminho do rio Branco (1912) e
Carl Ternetz, que coletou ao longo do Negro (de Manaus ao canal de Casiquiare) entre 1924-1925 (Myers,
1927). A coleção de Ternetz, depositada na California Academy of Sciences, San Francisco, considerada à
época “the largest single collection of fresh-water fishes ever made in any continent, with the sole exception of
that brought back by the Thayer Brazilian Expedition” (Myers, em Eigenmann & Myers, 1929: 518), foi só
parcialmente estudada.

Após Ternetz, coletas de pequena amplitude foram ocasionalmente realizadas na bacia do rio Negro por
aquaristas e zoólogos americanos ou europeus da década de 50 ao presente. Entre 1968-1975, pesquisado-
res do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), liderados por P. E. Vanzolini, Heraldo
Britski e Naércio Menezes, empreenderam a Expedição Permanente da Amazônia (EPA), cujo objetivo foi o
de explorar zoologicamente (e mais especialmente, ictiologicamente) os principais rios amazônicos. Através
do EPA foi reunida, em 1972, por Paulo E. Vanzolini uma grande coleção de peixes no médio rio Negro. Por
sua vez, o pequeno trecho da bacia do rio Negro na Venezuela tem sido explorado com relativa intensidade por
ictiólogos venezuelanos e americanos desde a década de 70. Entre o final da década de 70 e o começo da
década de 80, Michael Goulding, então pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa),
conduziu uma intensa atividade de coleta de peixes na Bacia Amazônica, com especial ênfase no baixo e
médio rio Negro, coletando rio acima até São Gabriel da Cachoeira. As coleções de peixes reunidas constitu-
em, até o momento, as maiores jamais feitas na bacia do rio Negro, tendo sido depositadas no Museu de
Zoologia da USP e no Museu Paraense Emílio Goeldi. Da década de 70 ao presente, pesquisadores do Inpa,
associados aos do Max-Planck Institut für Limnologie (Plön) têm estudado a diversidade e a ecologia dos
peixes do rio Negro e de outros sistemas hidrográficos da Amazônia Central.
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Exploração ictiológica do alto rio Negro
Com exceção do pequeno trecho da bacia do rio Negro na Venezuela, muito pouco se conhece sobre a

fauna de peixes da bacia do rio Negro acima de São Gabriel da Cachoeira. As explorações pioneiras de
Ferreira, Natterer e Wallace no alto rio Negro virtualmente não tiveram continuidade. Poucos zoólogos explo-
raram a região no século XX. O entomólogo José Cândido de Melo Carvalho subiu os rios Uaupés e Tiquié em
junho a julho de 1949 (Carvalho, 1952); realizou uma pequena coleção de peixes em Pari-Cachoeira (deposi-
tada no Museu Nacional do Rio de Janeiro); algumas dessas espécies não foram coletadas durante o presen-
te estudo (ver tabela 3.1). Carvalho também coletou uns poucos peixes no rio Içana. O ictiólogo belga Jean-
Pierre Gosse, junto com o rei Leópold da Bélgica, coletou no rio Tiquié e no baixo rio Uaupés em dezembro de
1967. Seu material, depositado no Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, permanece quase
intocado; apenas umas poucas espécies foram descritas em trabalhos isolados (ver tabela 3.1). Os ictiólogos
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Michel Jégu e Lúcia H. Rapp Py-Daniel, coletaram peixes na
cachoeira de Ipanoré, rio Uaupés, em dezembro de 1989 e fevereiro de 1991. Por fim, Ronaldo Barthem, do
Museu Paraense Emílio Goeldi, coletou peixes no rio Tiquié, na comunidade de São João, em janeiro de 1991.
Um resumo das citações na literatura ictiológica de peixes do rio Uaupés brasileiro é feita na tabela 3.2. Notar
que não há, aparentemente, nenhuma informação publicada sobre os peixes do trecho colombiano do Uaupés,
que permanece, do ponto de vista ictiológico, terra incognita.

Espécie Fonte Registrados no
presente estudo

Melanocharacidium dispilomma Buckup, 1993: 120 (Carvalho)
(Crenuchidae)
Chilodus gracilis (Chilodontidae) Isbrücker & Nijssen, 1988: 54 (Gosse)
Rineloricaria formosa (Loricariidae) Isbrücker & Nijssen, 1979: 192 (Gosse)
Oxyropsis acutirostris (Loricariidae) Miranda-Ribeiro, 1951: 2. (Carvalho)
Apistogramma brevis (Cichlidae) Kullander, 1980: 108 (Gosse)
Satanoperca jurupari (Cichlidae) Gosse, 1975: 56 X

TABELA 3.1 Espécies citadas na literatura procedentes do rio Tiquié

Espécie Fonte Registrados no
presente estudo

Poecilocharax weitzmani (Crenuchidae) Géry & Römer, 1997: 71 X
Tucanoichthys tucano (Characidae) Géry & Römer, 1997: 66
Tometes makue (Characidae) Jégu et al., 2002: 255.
Corydoras melini (Callichthyidae) Nijssen & Isbrücker, 1983: 64 X

TABELA 3.2 Espécies de peixes citadas na literatura para o baixo e médio rio Uaupés no Brasil
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Ecologia e distribuição dos peixes do alto rio Tiquié
Além dos fatores históricos e geomorfológicos, fatores ecológicos são determinantes na composição e

densidade de comunidades de peixes de qualquer sistema hidrográfico. Dois fatores preponderantes na estru-
turação das comunidades de peixes amazônicas são a tipologia de água e a presença de florestas e outras
áreas inundáveis. Rios de água preta, como o rio Tiquié e a maioria dos rios da bacia do rio Negro, são muito
pouco produtivos biologicamente porque originam-se em solos extremamente pobres, do que resulta o baixíssimo
conteúdo mineral de suas águas e uma conseqüente reduzida produção primária (Goulding et al., 1988). Uma
comparação da abundância de peixes entre um lago de várzea no rio Solimões contra um lago de igapó no
baixo rio Negro mostrou que as áreas de várzea possuem uma densidade e biomassa de peixes muito superior
àquela encontrada no igapó (mas não uma maior diversidade; Junk et al., 1997; Saint-Paul et al., 2000).

Áreas de inundação são a principal fonte de produtividade dos rios, através do mecanismo de pulso de
cheias (Bayley, 1995). A biota que habita as planícies de inundação está ajustada para tomar proveito da
expansão de habitat e conseqüente maior disponibilidade de abrigo e alimento providenciada pelas cheias
(Bayley, 1995). Na Bacia Amazônica, as planícies de inundação são ocupadas por áreas abertas, matas de
várzea ou de igapó (Ayres, 1995; Junk & Piedade, 1997; Worbes, 1997). Nos rios de água preta ocorrem as
matas de igapó, distintas em composição florística e na produção primária em relação às matas de várzea
dos rios de águas brancas (Ayres, 1995; Worbes, 1997). As matas de igapó são reconhecidas como impor-
tantes áreas de alimentação de peixes adultos, inclusive de espécies que utilizam as várzeas dos rios de
água branca como área de reprodução e crescimento (Goulding et al., 1988; Junk et al., 1997; Lima & Araújo-
Lima, 2004).

Espécie Fonte Registrados no
presente estudo

Hypopygus lepturus (Hypopomidae) Nijssen & Isbrücker, 1972: 165 X
Gymnorhamphichthys rondoni Nijssen et al., 1976: 47 X
(Rhamphichthyidae)
Rivulus romeri (Rivulidae) Costa, 2003: 176
Apistogramma brevis (Cichlidae) Kullander, 1980: 107-108
Apistogramma elizabethae (Cichlidae) Kullander, 1980: 103
Apistogramma meinkeni (Cichlidae) Kullander, 1980: 119
Apistogramma personata (Cichlidae) Kullander, 1980: 111
Apistogramma uaupesi (Cichlidae) Kullander, 1980: 123
Nannacara adoketa (Cichlidae) Géry & Römer, 1997: 71
Satanoperca daemon (Cichlidae) Gosse, 1975: 47
Satanoperca jurupari (Cichlidae) Gosse, 1975: 56 X
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Pequeno igarapé de terra firme, de águas claras, na
comunidade de Caruru.

Pequeno igarapé de terra firme, de águas
pretas, na comunidade de Fronteira.
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O alto rio Tiquié, contudo, não funciona como um típico rio amazônico, no que diz respeito à periodicida-
de das cheias e à disponibilidade de áreas de inundação. A elevada pluviosidade do alto rio Negro, devido ao
clima equatorial (o rio Tiquié corre paralelo e imediatamente acima da linha do Equador) resulta em vários e
irregulares pulsos de cheia ao longo do ano (ver Capítulo 1). Além disso, planícies de inundação, com florestas
de igapó e lagos de meandros, tão típicos do baixo rio Tiquié, são muito pouco representados em seu alto
curso, onde predominam margens abruptas e áreas acidentadas de corredeiras e cachoeiras. Portanto, e até
pelo menor volume de águas do rio Tiquié a montante, um menor número de habitats aquáticos encontra-se
disponível aos peixes, provável razão de sua menor abundância nesse trecho.

As quebras de relevo representadas pelas cachoeiras e corredeiras, como Pari-Cachoeira, Pedra Curta,
Cachoeira Comprida, e principalmente a Cachoeira Caruru, servem de obstáculo à dispersão de muitas espé-
cies de peixes e outros organismos aquáticos. Botos (Inia geoffrensis), poraquês (Electrophorus electricus),
piraíbas (Brachyplatystoma filamentosum), arraias (Potamotrygon sp.) e tucunarés (Cichla sp.) são raros
acima de Pari-Cachoeira, e ausentes acima de Caruru. Quando o rio está cheio, Pari-Cachoeira torna-se
perfeitamente transponível; mas os Tukano dizem que essas espécies, todas de médio a grande porte, não
conseguem manter populações estáveis no trecho daí até a Cachoeira Caruru. Excluindo sete espécies de
peixes das quais, por motivos diversos, não foram coletados
dados com os conhecedores tukano e tuyuka sobre sua dis-
tribuição longitudinal ao longo do alto rio Tiquié (e que só
foram incluídas na tabela como ocorrendo nos trechos onde
foram coletados exemplares), constatamos que pelo menos
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141 espécies de peixes ocorrem no trecho entre Pari Cachoeira e a Cachoeira Caruru, 111 entre a Cachoeira
Caruru e a Cachoeira da Pedra Curta, 102 entre a Cachoeira da Pedra Curta e a Cachoeira Comprida, e 101
acima da Cachoeira Comprida (que não parece constituir uma barreira para os peixes). Acima desse ponto, o
rio Tiquié não possui mais cachoeiras e, segundo os índios, todas as espécies desse trecho alcançam as
cabeceiras do Tiquié na Colômbia (tabela 3.3). Alguns peixes comuns no rio Tiquié abaixo da Cachoeira
Caruru, como, por exemplo, as piabas Phenacogaster sp. e Moenkhausia collettii, o pira-andirá (Hydrolycus
tatauaia), a piranha (Serrasalmus sp.), Corydoras tukano, o mandi (Pimelodus cf. albofasciatus), o surubim
(Pseudoplatystoma fasciatum), o daguiru (Centromochlus macracanthus), o mandubé (Ageneiosus brevifilis)
e o cuiu-cuiu (Anduzedoras oxyrhynchus), não existem acima de Caruru. Por constituir-se em um desnível
menor, a cachoeira da Pedra Curta não representa uma barreira tão efetiva. O exemplo mais notório de
ausência acima da Cachoeira da Pedra Curta é o da piaba Bryconops caudomaculatus, muito comum à
jusante dessa cachoeira (e particularmente abundante no trecho entre a Pedra Curta e a Cachoeira Caruru).
Devido a lacunas de informação consideráveis, preferimos não tabular os dados sobre a distribuição longitudi-
nal das espécies ao longo dos grandes igarapés tributários do alto rio Tiquié: Onça, Cabari, Umari Norte e
Açaí. As cachoeiras presentes nesses igarapés também agem como barreiras para muitas espécies. Por
exemplo, a Cachoeira Caruru do igarapé Umari-Norte (não confundir com a cachoeira homônima situada no
próprio rio Tiquié), que se localiza na comunidade de São Pedro, perto da desembocadura do Umari Norte no
Tiquié, constitui numa barreira para, por exemplo, o mandi (Pimelodus ornatus) e a piaba (Bryconops caudo-
maculatus). Sempre que possível, constam nas fichas informações sobre a distribuição das espécies ao lon-
go dos maiores igarapés.

O alto rio Tiquié, apresenta, pois, um claro gradiente em suas comunidades de peixes, com decrésci-
mos súbitos na riqueza de espécies nos trechos entre cachoeiras, no sentido jusante-montante. Esse é um
padrão recorrente, que ocorre em águas doces de todo o mundo. Segundo os índios, algumas espécies, como
o mandi (Pimelodus ornatus), o peixe-cachorro (Acestrorhynchus falcatus) e várias espécies de piaba (Bryconops
spp. e Jupiaba spp.), atingem maior tamanho nos trechos mais à montante do alto rio Tiquié, particularmente
no trecho acima da Cachoeira Comprida. Se isso é causado pela menor competição interespecífica nesse
trecho do rio, é algo sobre o qual podemos apenas conjecturar. Por fim, é importante notar que, provavelmente,
algumas das espécies de peixes encontradas no alto Tiquié, especialmente aquelas reofílicas ( = associadas
a ambientes de corredeira) são restritas a essa porção do rio.  Assim, embora o alto rio Tiquié apresente uma
redução paulatina no número de espécies de peixes em direção às suas cabeceiras, isso não significa que
apenas espécies estejam sendo “perdidas”  à medida que se sobe o rio.

Dois casos bem sucedidos de translocação de espécies de peixes aconteceram no alto Tiquié. O acará-
trovão (Satanoperca jurupari) não ocorria acima de Pedra Curta. Na década de 50, os moradores de um
povoado que se situava pouco acima dessa cachoeira conduziram exemplares dessa espécie cachoeira
acima. Atualmente encontra-se até nas cabeceiras. O jacundá-liso (Crenicichla johanna) fez o caminho inver-
so: foi introduzido nas cabeceiras do Tiquié, parte colombiana, a partir de exemplares trazidos do rio Timiña,
afluente do Pirá-paraná (bacia do rio Japurá) no final da década de 90. Hoje essa espécie é bastante comum
no trecho do rio Tiquié acima da Cachoeira Caruru e já alcançou o igarapé Cabari, a jusante dessa queda.
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Muitas das espécies de peixes encontradas no rio Tiquié apresentam claras preferências por habitats
por vezes bastante específicos. Portanto, algumas generalizações quanto às comunidades de peixes associ-
adas a determinados habitats são possíveis. Espécies típicas de igarapés pequenos de terra firme são
Poecilocharax weitzmani, Copella cf. compta, Erythrinus erythrinus, Helogenes marmoratus, Callichthys
serralabium, Gymnotus sp.1, Gymnotus sp. 2 e Apistogramma sp. 1. Moenkhausia diktyota foi observada
somente em igarapés pequenos de água preta. Knodus sp.2, Aphyocharacidium sp., Characidium sp., Chara-
cidium cf. pteroides, Mastiglanis asopos, Stauroglanis gouldingi e Gymnorhamphichthys rondoni foram sem-
pre encontrados em bancos de areia em rios ou igarapés. Nos igarapés de médio porte, como o Açaí, formam-
se acúmulos de folhiço nas margens ou nas curvas internas de meandros. Acúmulos de serrapilheira em
igarapés são reconhecidos como um importante microhábitat para diversos pequenos peixes de pequeno
porte na bacia do rio Negro, alguns deles especializados a esse tipo de ambiente (e.g., Henderson & Walker,
1990). Entretanto, mais estudos são necessários para se determinar a composição e a distribuição das
comunidades de peixes associadas a esses microhábitats através da bacia amazônica. Os conhecedores
indígenas do alto rio Tiquié estão cientes da preferência de certos peixes, pitus e minhocas pelos acúmulos
de serrapilheira e ocasionalmente apanham esses animais nesses locais com puçás ou peneiras de arumã.
Várias espécies, embora não restritas a esse microhábitat, frequentemente são encontradas nesses acúmu-
los de serrapilheira: Gymnotus coropinae, Apistogramma sp.2, Hypopygus lepturus, Synbranchus sp. 1, jo-
vens de Hoplias aff. malabaricus, Erythrinus erythrinus, Ster-
nopygus macrurus e Crenicichla sp. Uma espécie aparente-
mente restrita a esse microhábitat é Myoglanis cf. potaroensis,
que possui um padrão de colorido predominantemente mar-
rom-escuro, que é tanto críptico como disruptivo. Esta espé-
cie é encontrada enterrada dentro do folhiço. Macrófitas aqu-
áticas crescendo em igarapés grandes com o dossel parcial-
mente aberto, como o Igarapé Onça, são o habitat de
Ammocryptocharax elegans, Farlowella cf. schreitmulleri e
Rineloricaria lanceolata. A última espécie, junto com
Parotocinclus polyochrus, ocorre também em galhadas mor-
tas caídas no leito de igarapés grandes, com dossel florestal
parcialmente aberto, como acontece no igarapé Açaí. As cor-
redeiras e cachoeiras do rio Tiquié e de seus tributários grandes
como o Umari Norte são habitadas por diversos peixes reofílicos,
como Characidium cf. declivirostre, Ancistrus sp. 1, Anostomus
anostomus, Knodus sp. 1 e Tometes sp. As duas primeiras
espécies são sempre coletadas juntas, em meio aos carurus
(Podostemaceae) que crescem aderidos às rochas, em locais
de forte correnteza. Informações mais detalhadas sobre as
preferências ecológicas de cada espécie podem ser encon-
tradas em suas respectivas fichas (Capítulo 4).

Enseada rasa marginal no Umari-Norte,
com nenúfares (Nymphaeceae) flutuantes.
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TABELA 3.3 Distribuição longitudinal das espécies* de peixes do alto rio Tiquié por trecho de rio**
baseado na informação indígena

                 Espécie Caruru Pedra Curta Cachoeira Acima de Cach.
Comprida Comprida

Anchoviella sp. X X X X
Poecilocharax weitzmani X X X X
Ammocryptocharax elegans X X X X
Characidium cf. declivirostre X X X X
Characidium cf. zebra X X X X
Characidium cf. pteroides X X X X
Characidium sp. X X X X
Hemiodus semitaeniatus X
Hemiodus thayeria X X X X
Bivibranchia fowleri X
Cyphocharax multilineatus X X X X
Cyphocharax spilurus X
Curimatella alburna X X X X
Chilodus punctatus X
Anostomus anostomus X X X X
Leporinus klausewitzi X X X X
Leporinus agassizii X
Leporinus brunneus X X X X
Leporinus friderici X X X X
Leporinus sp. 1 X X X X
Leporinus sp. 2 X X X X
Leporinus sp. 3 X X X X
Copella cf. compta X X X X
Pyrrhulina semifasciata X X X X

* “X” indica presença, “I” significa que a espécie foi introduzida naquele trecho, e “?” significa que a
ocorrência da espécie naquele trecho é incerta. Negrito indica onde os espécimes (utilizados nas
descrições do próximo capítulo) foram coletados.
** Caruru: trecho entre Pari Cachoeira e a Cachoeira Caruru. Pedra Curta: trecho entre a Cachoeira
Caruru e a Cachoeira Pedra Curta. Cachoeira Comprida: trecho entre Pedra Curta e a Cachoeira
Comprida. Acima de Cachoeira Comprida: deste ponto até as cabeceiras do Tiquié, na Colômbia.
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Espécie Caruru Pedra Curta Cachoeira Acima de Cach.
Comprida Comprida

Nannostomus marginatus X X X X
Nannostomus digrammus X X X X
Erythrinus cf. erythrinus X X X X
Erythrinus sp. X X X X
Hoplerythrinus unitaeniatus X X X X
Hoplias aff. lacerdae X X
Hoplias aff. malabaricus X X X X
Acestrorhynchus falcatus X X X X
Cynodon septenarius X
Hydrolycus tatauaia X
Brycon pesu X
Brycon melanopterus X X
Charax cf. pauciradiatus X X X X
Acestrocephalus cf. ginesi X
Phenacogaster sp. X
Iguanodectes spilurus X
Serrasalmus sp. X
Myleus cf. asterias X
Myleus sp. X X X X
Utiaritichthys sp. X
Tometes sp. X X X X
Chalceus macrolepidotus X X
Triportheus albus X
Aphyocharacidium sp. X X X X
Astyanax sp. 1 X X X X
Astyanax sp. 2 X X X X
Astyanax sp. 3 X
Astyanax sp. 4 X ? ? ?
Bryconops caudomaculatus X X
Bryconops giacopinii X X X X
Bryconops cf. humeralis X X X X
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Espécie Caruru Pedra Curta Cachoeira Acima de Cach.
Comprida Comprida

Creagrutus phasma X X X X
Creagrutus tuyuka X X X X
Creagrutus cf. tuyuka X X X X
Hemigrammus barrigonae X X X X
Hemigrammus cf. analis X X X X
Hemigrammus cf. bellottii X X X X
Hemigrammus aff. coeruleus X X X X
Hemigrammus cf. vordewinkleri X X X X
Hyphessobrycon cf. agulha X X X X
Hyphessobrycon sp. X ? ? ?
Jupiaba abramoides X X X X
Jupiaba aff. anteroides X X X X
Jupiaba sp. X X X X
Knodus sp.1 X X X X
Knodus sp.2 X X X X
Microschemobrycon callops X X X X
Microschemobrycon sp. X X X X
Moenkhausia collettii X
Moenkhausia comma X X
Moenkhausia dyktiota X X X X
Moenkhausia hemigrammoides X X X X
Moenkhausia lepidura X X X X
Moenkhausia oligolepis X X X X
Cetopsis cf. parma X X X X
Pseudocetopsis macilentus X X X X
Helogenes marmoratus X X X X
Ituglanis sp. X X X X
Stauroglanis gouldingi X X X X
Corydoras tukano X
Corydoras melini X
Megalechis thoracata X X X X
Callichthys callichthys X X X X
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Callichthys serralabium X X X X
Parotocinclus polyochrus X X X X
Farlowella cf. schreitmulleri X
Loricaria sp. X ? ? ?
Rineloricaria lanceolata X X X X
Rineloricaria sp. X X X X
Hypostomus sp. X X X X
Ancistrus sp.1 X X X X
Ancistrus sp.2 X X X X
Hypancistrus cf. inspector X X X X
Dekeyseria sp. X X X X
Pseudolithoxus cf. nicoi X ? ? ?
Bunocephalus cf. knerii ? X ? ?
Bunocephalus coracoideus X X X X
Rhamdia sp. X X X X
Rhamdia laukidi X X X X
Pimelodella sp X X X X
Pimelodella aff. cristata X
Mastiganis asopos X X X X
Myoglanis cf. potaroensis X X X X
Pariolius sp. X X X X
Pseudoplatystoma fasciatum X
Pimelodus cf. albofasciatus X
Pimelodus ornatus X X X X
Leptodoras cf. linnelli X ? ? ?
Anduzedoras oxyrhynchus X
Ageneiosus brevifilis X
Centromochlus macracanthus X
Tatia sp. X X X X
Tatia cf. brunnea X X X X
Tatia cf. creutzbergi ? X ? ?
Gelanoglanis sp. X X X X

 Espécie Caruru Pedra Curta Cachoeira Acima de Cach.
Comprida Comprida
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Gymnotus sp.1 X X X X
Gymnotus sp.2 X X X X
Gymnotus coropinae X X X X
Sternopygus cf. macrurus X X X X
Eigenmannia sp. ? ? X ?
Rhabdolichops eastwardi X X X X
Brachyhypopomus sp. X X X X
Hypopygus lepturus X X X X
Hypopygus sp. ? X ? ?
Gymnorhamphichthys rondoni X X X X
Rivulus sp. X X X X
Potamorrhaphis guianensis X
Synbranchus sp.1 X X X X
Synbranchus sp.2 X X X X
Synbranchus sp.3 X X X X
Mesonauta cf. insignis X
Heros sp. X
Aequidens sp.1 X X X X
Aequidens sp.2 X X X X
Laetacara flavilabris X X X X
Satanoperca cf. jurupari X X I I
Apistogramma sp.1 X X ? ?
Apistogramma sp.2 ? X X X
Apistogramma sp.3 ? X ? ?
Crenicichla johanna I I I I
Crenicichla cf. lenticulata X
Crenicichla sp. X X X X
Crenicichla cf. wallacii X ? ? ?
Espécies com ocorrência incerta 6 7 11 12
(por trecho)
Número de espécies por trecho 141 111 102 101

                      Espécie Caruru Pedra Curta Cachoeira Acima de Cach.
Comprida Comprida
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Migrações
Tarcísio Barreto*

Flávio Lima

No Tiquié ocorrem migrações regulares de espécies de peixes, que sobem e descem seu curso durante um
ciclo anual. Até o presente não foram realizados estudos desse fenômeno, mas ele é objeto de permanente
observação e monitoramento por parte dos pescadores indígenas, uma vez que representam uma ocasião
de bons resultados na pescaria e é um bom indicador da abundância – ou escassez – de peixe nos outros
meses.
Como vimos, embora as estações não sejam tão bem marcadas como em outras partes da Amazônia,
existe uma estação chuvosa, em que o rio se mantêm em níveis mais altos, entre os meses de abril e julho;
segue a esse período uma fase menos definida, com vários pequenos verões e invernos, até final de dezem-
bro ou janeiro,quando tem início o tempo de seca. As chuvas e repiquetes do rio, entre novembro e abril (às
vezes se prolongando até junho) são as ocasiões em que ocorrem o ajuntamento (wai turiratia wese) e
desova (wai turise) de espécies como o Leporinus klausewitzi (yuku botea), Leporinus friderici (botea niti
peritigu), Leporinus agassizii (botea niti maatigu), Cyphocharax multilineatus, Cyphocharax spilurus,
Curimatella alburna (akoroaw‰ butigu), e outros. Os picos de desova dessas espécies acontecem no final
do tempo de verão, quando chove muito e o rio sobe significativamente, não voltando aos níveis mais baixos
pelos próximos meses. Os conecedores tukano e tuyuka conhecem os locais onde essas espécies, ano
após ano, fazem suas agregações reprodutivas, que são trechos bastante curtos e delimitados do rio Tiquié
ou de seus tributários (os locais de piracema são indicados nas figuras 1.4, 1.5 e 1.6, Capítulo 1). Relatam
que os peixes fazem piracema em dias em que o rio aumenta em volume de forma gradual e constante,
como em dias após pesadas chuvas nas cabeceiras; se o volume de água do rio pára de subir, os cardumes
interrompem a piracema. Isso se assemelha ao que foi observado na piracema de peixes do rio Mogi-
Guaçu, no sudeste do Brasil (Schubart, 1954). Depois da reprodução no alto Tiquié, os peixes descem em
cardumes para as áreas de igapós existentes no médio e, sobretudo, baixo Tiquié. Estamos nos referindo
aos peixes da área a jusante da cachoeira Caruru, uma vez que aqueles que estão a montante dessa queda
não participam desses movimentos migratórios. Nas primeiras piracemas, entre novembro e janeiro, os
peixes não descem ainda; nas que se seguem, entre fevereiro e março, descem poucos; já nas últimas, a
partir de abril, é que migram muitos em direção à foz do rio (wai buruse)1. Segue-se um período, durante os
primeiros meses de enchente do rio, de grande escassez de peixe no alto Tiquié.

* Tukano da Foz do Cabari (São Domingos).
1 Alguns dizem wai burase, o que significa que eles estão indo embora, e é incorreto. Wai buruse
refere-se à idéia de que eles estão indo mas vão voltar.
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No final dessa estação, cardumes de peixe começam a subir (wai wamuse). Primeiro chegam piabas
pequenas, de espécies compreendidas nos gêneros Hemigrammus, Jupiaba, Astyanax e Knodus, chama-
das genericamente de sea; filhotes de Moenkhausia lepidura (sibioku ou arusua); depois indivíduos maiores
dessa espécie; Jupiaba abramoides (seapiku potatigu); Moenkhausia oligolepis (wereaw‰); depois Jupiaba
aff. anteroides (seapik‰ maatigu); Astyanax sp.2 (buti poari wai); seguem-se Hemiodus thayeria (wai uriaw‰);
Leporinus friderici (botea niti peritigu), Cyphocharax e Curimatella (akoroa), Hemiodus semitaeniatus (kiwi),
junto com Crenicichla sp. (muha) e Hoplias aff. lacerdae (a poaro). Por último, sobem Leporinus sp.1
(‰repe), novamente Hemiodus semitaeniatus (kiwi), seguidos por Leporinus friderici (botea niti peritigu),
Leporinus agassizii (botea niti maatigu), Hydrolycus tatauaia (yehe hoaw‰) e Pseudoplatystoma fasciatum
(orero). Começam a subir na Enchente da Garça (junho ou julho) e seguem até outubro.
Quando os peixes chegam no alto Tiquié, estão gordos. Com o passar do tempo, vão perdendo a gordura,
ao mesmo tempo em que vão formando os ovos, até chegar a piracema (desova).
Quanto mais forte o inverno, quando o rio sobe muito e assim permanece por período mais prolongado,
corresponde ao ano em que os peixes sobem em maior número. Ao contrário, quando o rio não enche bem,
as migrações são pouco intensas e a abundância de peixe nos outros meses do ano também é menor. Em
junho de 2004, por exemplo, o baixo nível do rio Tiquié não estimulou os cardumes de piabas a subir até
Caruru.
A quantidade de peixes que sobe, nos anos mais produtivos, é tamanha que podem ser capturados facil-
mente no porto das comunidades a jusante da cachoeira Caruru. Usa-se até mesmo uma camisa para
tanto, ou mosquiteiro. Também é bastante empregado o imirõ (ver Capítulo 4), puçás, malhadeiras e cacuri.
Caruru é uma barreira que impede a passagem desses cardumes, apenas algumas espécies conseguem
passar.
Os velhos diziam que quando o abiu (kãre) está amadurecendo, ocorre o mesmo com os ovos dos peixes.
Quando abiu está já acabando (caindo e apodrecendo) é sinal de que os peixes já estão sem gordura e os
ovos estão formados.
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Ovos, larvas e alevinos

Mauro Lopes

O estudo de uma comunidade de peixes passa pelo conhecimento da história natural e das fases
iniciais do ciclo de vida das espécies. Ecologicamente, larvas e adultos de peixes são em geral totalmente
diferentes e podem até ser consideradas eco-espécies, apresentando peculiaridades quanto ao tipo de
habitat, alimentação e comportamento (Nakatani et al., 2001).

Os estudos sobre distribuição e abundância sazonal de ovos, larvas e alevinos (o ictioplâncton) fornecem
dados sobre épocas de desova, locais de reprodução e de crescimento, sendo portanto de grande
importância para o manejo das populações naturais de peixes. No Brasil, destacam-se a síntese de
Nakatani et al. (2001) sobre ovos e larvas de peixes dos rios do centro-sul do Brasil, e, na bacia
amazônica, as muitas contribuições de Araújo-Lima e colaboradores (e.g., Araújo-Lima, 1990, 1991;
Araújo-Lima et al., 1993, 1994, 1998, 2001; Araújo-Lima & Oliveira, 1998; Lima & Araújo-Lima, 2004).
No entanto, e até em razão da enorme diversidade de nossa ictiofauna, o ictioplâncton de água doce
ainda é muito pouco conhecido no Brasil; e o grande empecilho para a realização desses estudos,
segundo Araújo-Lima (2000), é justamente a identificação das espécies em suas várias fases de
desenvolvimento. Até onde sabemos, nenhum estudo sobre ovos e larvas de peixes foi, até o momento,
publicado para a região do alto rio Negro.

A fim de suprir tal carência, experiências práticas de reprodução artificial de peixes autóctones, realizadas
a partir de 1999, na Estação Caruru, no alto rio Tiquié, vêm possibilitando o registro de observações
importantes sobre o desenvolvimento das fases iniciais de vida de algumas das principais espécies da
região. Essas observações tem sido usadas como ferramentas para a definição do manejo em cativeiro
mais adequado a cada uma das fases, sendo que em futuro próximo contribuirão para a identificação do
ictioplâncton proveniente do rio Tiquié, a fim de proceder levantamentos de épocas e áreas de reprodução
e crescimento dos peixes, como subsídio para a implementação de um plano de manejo sustentável
dos recursos pesqueiros na região.

A seguir são apresentados dados sobre a morfologia e comportamento das fases iniciais de duas
importantes espécies de peixes do alto Tiquié, o aracu-riscado (Leporinus agassizi) e o jandiá (Rhamdia
laukidi). Essas observações, embora feitas em ambientes fechados (laboratório ou viveiros), podem
auxiliar na compreensão do ciclo de vida e ecologia dessas espécies no ambiente natural.
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Fase de vida: embrião livre
Idade: 13 horas após desova
Comprimento total: 3,5 mm
Temperatura média da água: 25,5+/-2oC

Fase de vida: larva
Idade: 24 horas após desova
Comprimento total: 3,8 mm
Temperatura média da água: 25,5+/-2oC

Fase de vida: pós-larva
Idade: 6 dias
Comprimento total: 5,5 mm
Temperatura média da água: 25,5+/-2oC

Logo após o nascimento o embrião apresenta apenas um saco vitelino volumoso e uma única e
simples nadadeira embrionária. Todos os demais órgãos e membros ainda não começaram a se
desenvolver.

Nesta fase os tecidos dos olhos e da musculatura já começam a se diferenciar. O nado torna-se mais
vigoroso mas ainda é desordenado. Devido a total falta de pigmentação as larvas ainda se mostram
extremamente sensíveis à luz, procurando, durante o dia, manterem-se no fundo da incubadora.

Grande parte do saco vitelino já  foi consumida. Vários órgãos e membros já são visíveis: Os olhos
estão bem desenvolvidos, o tubo digestivo está desobstruído e a boca conta com mandíbula funcio-
nal; o aparecimento da nadadeira peitoral, bem como a insuflação da bexiga gasosa permite à pós-
larva  um nado mais ágil e ordenado, demonstrando sua capacidade para procurar alimento externo.
O desenvolvimento da pigmentação é seguido de uma diminuição da fotofobia, estimulando as pós-
larvas a se distribuírem melhor pela coluna d’água.

Fases de vida do aracu-riscado (Leporinus agassizi Steindachner, 1876),
cultivado em sistema semi-intensivo (viveiros)

Fase de vida: pós-larva avançada
Idade: 10 dias
Comprimento total: 10 mm
Temperatura média da água: 27+/-3oC

Para a piscicultura esta é uma das fases mais críticas de todo processo. As nadadeiras e a pigmen-
tação continuam em pleno desenvolvimento, por isso os peixinhos ainda não podem escapar com
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eficiência dos predadores que, há cerca de dez dias, já vem se desenvolvendo nos viveiros externos.
Apesar da capacidade de consumir ração fina, as pós-larvas avançadas dos aracus, criadas em
cativeiro, ainda dependem muito do plâncton pequeno para sua sobrevivência e desenvolvimento.

Fase de vida: micro-alevino
Idade: 20 dias
Comprimento total: 18 mm
Temperatura média da água: 27+/-3oC

O plâncton  pequeno já não é capaz de suprir as necessidades nutricionais desses micro-alevinos,
que são obrigados a mudar radicalmente seu hábito alimentar. Passam a capturar presas maiores
tais como as larvas de insetos e várias espécies de vermes encontrados no solo, junto ao fundo dos
viveiros. A intensa pigmentação torna os micro-alevinos de aracus bem camuflados, o que, somado
ao total desenvolvimento das nadadeiras, lhes proporciona maior capacidade tanto de auto-defesa
quanto de predação.

Fase de vida: alevino
Idade: 45 dias
Comprimento total: 47 mm
Temperatura média da água: 27+/-3oC

Estes peixinhos tornaram-se rápidos, espertos e possuem agora um inacreditável apetite. Já conse-
guem capturar eficazmente várias espécies de insetos aquáticos, por isso muitos inimigos antigos
passam a partir de agora a ser tratados como presas.

Tanto morfológica quanto ecologicamente, esses peixes jovens já se parecem muito com os adultos,
possuindo praticamente o mesmo hábito alimentar, consumindo vermes, insetos, folhas, flores, pe-
quenos frutos e sementes. Devido ao seu maior tamanho e sua grande capacidade de natação já são
capazes de escapar de praticamente quaisquer predadores. No rio Tiquié, esses jovens já se prepa-
ram para realizar suas primeiras grandes migrações rio acima em busca de alimentos de temporada.
Nos viveiros é possível observá-los circulando intensamente em densos cardumes.

Fase de vida: juvenil
Idade: 75 dias
Comprimento total: 140 mm
Temperatura média da água: 27+/-2oC
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A partir dessa fase, o crescimento  vai se tornando naturalmente mais lento, podendo alcançar 40
cm. Grande parte dos alimentos que digerem passa a ser utilizada por seu metabolismo, na forma-
ção e desenvolvimento das gônadas (ovários e testículos), para reprodução. Nessa espécie, os
machos são mais precoces, atingindo a maturidade sexual com cerca de dois anos de idade, sendo,
por isso, geralmente menores que as fêmeas. Estas, estando mais desenvolvidas, amadurecem
sexualmente apenas após o terceiro ano de vida, antes da primeira maturação. Uma fêmea de 1 quilo
pode formar mais de 80.000 óvulos.

Fases de vida do bagre jundiá-preto (Rhamdia laukidi Bleeker, 1858),
cultivado em sistema intensivo (laboratório)

Fase de vida: embrião
Idade: 24 horas após a desova
Diâmetro do ovo: 2,5 mm
Comprimento total do embrião: 3,5 mm
Temperatura média da água: 27,5+/-2oC

Momentos antes da eclosão (nascimento), os embriões já apresentam intensa motilidade durante a
noite. E já são extremamente reativos quando expostos à luz forte da lanterna, parando ou diminuin-
do bastante sua movimentação dentro do ovo.

Fase de vida: embrião livre
Idade: 32 horas após a desova
Comprimento total: 6 mm
Temperatura média da água: 27,5+/-2oC

Oito horas após a eclosão já apresentam um esboço do que virá a ser os olhos. Embora a muscula-
tura já seja aparente, ainda não possuem nadadeiras diferenciadas e os barbilhões ainda não come-
çaram a se desenvolver. Sua natação é desordenada mas mesmo assim esforçam-se para se manter
no fundo da incubadora.

Fase de vida: adulto (matriz ou reprodutor)
Idade: 2 anos (machos), 3 anos (fêmeas)
Comprimento total médio: 25 cm (machos),
30 cm (fêmeas)
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Fase de vida: larva
Idade: 42 horas após a desova
Comprimento total: 6,5 mm
Temperatura média da água: 27,5+/-2oC

Os olhos estão bem diferenciados e os barbilhões começam a aparecer. Mas ainda não apresentam
pigmentação alguma. As nadadeiras pares ainda não apareceram e seu nado permanece desordenado.
Passam o dia no fundo da incubadora, distribuindo-se melhor na coluna d’água durante a noite.

Fase de vida: larva
Idade: 62 horas após a desova
Comprimento total: 7 mm
Temperatura média da água: 27,5+/-2oC

Os barbilhões estão mais desenvolvidos e surge uma intensa pigmentação. Aparece também a
nadadeira peitoral, ainda em início do desenvolvimento. Uma grande boca já começa a ser aberta e
o saco vitelino já está se reduzindo. O nado está melhorando, mas parece que está faltando a
desobstrução total do tubo digestivo e insuflação da bexiga gasosa.

Fase de vida: pós-larva
Idade: 4 dias após a desova
Comprimento total: 7,5 mm
Temperatura média da água: 27,5+/-2oC

Os barbilhões já estão bem desenvolvidos. Ocorre início do surgimento da nadadeira dorsal que ainda
se apresenta soldada àquilo que está sobrando da nadadeira embrionária. O nado torna-se bem
ordenado, sugerindo que a bexiga gasosa já está em funcionamento. O saco vitelino está mais
reduzido, indicando a necessidade por alimentação externa. Trata-se de pós-larvas, se não inteligen-
tes, no mínimo admiravelmente instintivas, pois durante o manejo algumas parecem se fazer de
mortas para evitar a captura.
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Muito parecidos com os adultos, além do pequeno tamanho, apenas uma característica morfológica
na verdade diferencia esses alevinos das próximas fases: é a presença de  uma grande mancha
umeral arredondada, logo atrás da cabeça. Já não perambulam mais em cardumes, sendo em geral
caçadores noturnos e solitários.

Fase de vida: adulto (matriz ou reprodutor)
Idade: 1 ano (machos), 2 anos (fêmeas)
Comprimento total médio: 20 cm (machos)
                                       25 cm (fêmeas)

A partir dessa fase, o crescimento vai se tornando naturalmente mais lento, alcançando 40 cm.
Grande parte dos alimentos que digerem passa a ser utilizado por seu metabolismo no desenvolvi-
mento das gônadas (ovários e testículos) para reprodução. Nessa espécie, os machos também são
mais precoces, atingindo a maturidade sexual com cerca de um ano de idade. As fêmeas apenas
após o segundo ano de vida, estando mais desenvolvidas. Uma fêmea de 1 quilo pode formar mais de
50.000 óvulos.

Fase de vida: alevino
Idade: 25 dias após a desova
Comprimento total: 3 cm
Temperatura média da água: 27,5+/-2oC

Fase de vida: micro-alevino
Idade: 7 dias após a desova
Comprimento total: 1,5 cm
Temperatura média da água: 27,5+/-2oC

Este precoce peixinho já está quase que totalmente formado, pois se nota a presença de todos os
órgãos e membros, inclusive a nadadeira caudal. Os espinhos das nadadeiras peitorais, característi-
cos dessa espécie, já são duros, serrilhados e muito afiados, indicando boa capacidade de defesa.
Sua enorme boca e a voracidade incrível lhes possibilita grande capacidade de predação. São criatu-
ras noturnas, inimigas da claridade, à qual dão combate incessante juntando-se no mais denso e
escuro cardume quando expostos à claridade.

110



111

Peixes do Alto Tiquié
Ictiologia e conhecimentos

dos tuyuka e tukano
Flávio C. T. Lima (ictiologia)

Laureano Ramos (conhecedor tuyuka)
Tarcísio Barreto (conhecedor tukano)

Aloisio Cabalzar (antropologia)
Guilherme Tenório (conhecedor tuyuka)

Adão Barbosa (conhecedor makuna)
Feliciano Tenório (conhecedor tuyuka)

Alexandre S. Resende (tradução do tuyuka)

Mauro Lopes (ilustrações)

4



112

Tometes sp., mak‰e moadari tigu, mak‰e moadari kuogu.
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Peixes do alto Tiquié  Ictiologia e conhecimento dos tuyuka e tukano

Esse capítulo inclui informações sobre cada uma das 147 espécies de peixes coletadas no alto Tiquié.
Embora a nomeação indígena seja mais abrangente do que a nomeação ictiológica atual, optou-se por essa
segunda forma de organizar e apresentar as espécies, já que permite uma visão mais sistemática. Veremos
no texto que vem em seqüência a esse capítulo um esboço do sistema classificatório dos tuyuka do alto
Tiquié, que, no entanto, precisa ainda ser melhor pesquisado.

Leitura das fichas
Cada ficha é dividida em três partes principais. A primeira, mais ao alto, inclui o nome científico em

destaque, já que a ordem de apresentação das espécies seguiu a sistemática taxonômica ocidental; os
nomes em tukano e tuyuka, como usados no alto Tiquié; o nome regional, quando conhecido; e a tradução
literal do nome indígena; em seguida, aparece a ilustração da mesma. A segunda parte contém a descrição
morfológica da espécie, dados sobre a distribuição registrada no alto Tiquié durante os períodos de coleta, e
observações sobre sua distribuição geográfica (fora do alto Tiquié), bem como comentários taxonômicos,
quando pertinentes. Nas descrições das espécies, são fornecidos dados gerais sobre morfologia, contagens
mais importante e uma descrição sucinta do colorido. As características mais úteis para a identificação de cada
espécie estão indicadas em cinza. As descrições e os comprimentos máximos foram tomados apenas de exem-
plares coletados no rio Tiquié e examinados no presente estudo. A terceira parte da ficha inclui informações dos
conhecedores indígenas, referentes a ocorrência e habitats no alto Tiquié, reprodução, hábitos alimentares,
forma de pescar e outros comentários. Portanto, a ficha inventaria um conjunto extenso de conhecimentos
dos tukano e tuyuka, aliados à identificação taxonômica e descrição morfológica precisas das espécies.

Muitas vezes, devido à dificuldade (ou impossibilidade) de tradução de determinados componentes do
ecossistema, como tipos de solos, detritos ou algas, a tradução ao português não fez jus ao detalhado
conhecimento indígena desses elementos. Um exemplo é a freqüência que a palavra “lodo” ocorre nas infor-
mações dos conhecedores indígenas. Por “lodo” deve-se entender uma ampla categoria de elementos que
compreende desde detritos orgânicos a diversas espécies de pequenas algas que crescem aderidas a estru-
turas submersas como rochas, troncos ou folhas. Outra importante observação refere-se à dieta. Muitos dos
itens alimentares citados pelos conhecedores indígenas são antes iscas aceitas pelos peixes, e não elemen-
tos comuns de sua dieta natural. O termo “piracema” é usado como tradução para expressões em tukano e
tuyuka relativas a eventos reprodutivos em peixes. Refere-se tanto a grandes quanto a pequenos ajuntamen-
tos para reprodução. Assim, certos peixes pequenos de igarapés também podem fazer “piracema”.

Este livro não pretende ser um guia de identificação dos peixes do rio Tiquié, portanto não foram incluídas
chaves de identificação para as espécies. Reconhecemos que, apesar dos milhares de peixes coletados e
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estudados durante o projeto, o atual conhecimento da diversidade de peixes do alto rio Tiquié só pode ser
considerado mediano. Os conhecedores tukano e tuyuka mencionam muitas espécies de peixes que não
foram coletadas; para algumas delas dispúnhamos até mesmo de fotos, mas como não foram conservados
espécimes para confirmar sua identificação e realizar observações de sua morfologia, estas não foram inclu-
ídas a seguir. Muitas das espécies mencionadas pelos conhecedores indígenas e não obtidas por nós são
comuns abaixo de Pari-Cachoeira, mas têm ocorrência esporádica no trecho entre Pari-Cachoeira e Caruru. O
ideal, claramente, seria um levantamento da fauna de peixes de todo o rio Tiquié, o que estava além das
possibilidades do projeto. Essas lacunas serão preenchidas em breve, uma vez que essa pesquisa será
estendida para toda a bacia desse rio.

escama
nuturi

FIGURA 4.1 Principais características morfológicas externas de um peixe da ordem Characiformes,
exemplificado por um aracu (Leporinus sp.)
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FIGURA 4.2 Principais características morfológicas externas de um peixe da ordem Siluriformes,
exemplificado por um mandi (Pimelodus sp.)

FIGURA 4.3 Principais características morfológicas externas de um peixe da ordem Peciformes,
exemplificado por um acará (Apistogramma sp.)
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A tabela a seguir é um resumo da classificação dos peixes contemplados pelas fichas.

     Ordem Família Subfamília Gênero Espécie
Clupeiformes Engraulidae Anchoviella 1. Anchoviella sp.
Characiformes Crenuchidae Crenuchinae Poecilocharax 2. Poecilocharax weitzmani

Géry, 1965
Characidiinae Ammocryptocharax 3. Ammocryptocharax elegans

Weitzman & Kanazawa, 1976
Characidium 4. Characidium cf. declivirostre

Steindachner, 1915
5. Characidium cf. zebra
Eigenmann, 1909
6. Characidium cf. pteroides
Eigenmann, 1909
7. Characidium sp.

Hemiodontidae Hemiodus 8. Hemiodus semitaeniatus
Kner, 1859
9. Hemiodus thayeria
Böhlke, 1955

Bivibranchia 10. Bivibranchia fowleri
(Steindachner, 1915)

Curimatidae Cyphocharax 11. Cyphocharax multilineatus
(Myers, 1927)
12. Cyphocharax spilurus
(Günther, 1864)

Curimatella 13. Curimatella alburna (Muller
& Troschel, 1844)

Chilodontidae Chilodus 14. Chilodus punctatus Muller &
Troschel, 1844

Anostomidae Anostomus 15. Anostomus anostomus
(Linnaeus, 1758)

Leporinus 16. Leporinus klausewitzi
Géry, 1960
17. Leporinus agassizii
Steindachner, 1876
18. Leporinus brunneus
Myers, 1950
19. Leporinus friderici
(Bloch, 1794)
20. Leporinus sp. 1
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Ordem Família Subfamília Gênero Espécie
Characiformes 21. Leporinus sp. 2

22. Leporinus sp. 3
Lebiasinidae Copella 23. Copella cf. compta

Myers, 1927
Pyrrhulina 24. Pyrrhulina semifasciata

Steindachner, 1876
Nannostomus 25. Nannostomus marginatus

Eigenmann, 1909
26. Nannostomus digrammus
Fowler, 1913

Erythrinidae Erythrinus 27. Erythrinus cf. erythrinus
(Bloch & Schneider, 1801)
28. Erythrinus sp.

Hoplerythrinus 29. Hoplerythrinus unitaeniatus
(Agassiz, 1829)

Hoplias 30. Hoplias aff. lacerdae
Miranda Ribeiro, 1908
31. Hoplias aff. malabaricus
(Bloch, 1794)

Acestrorhynchidae Acestrorhynchus 32. Acestrorhynchus falcatus
(Bloch, 1794)

Cynodontidae Cynodon 33. Cynodon septenarius
Toledo-Piza, 2000

Hydrolycus 34. Hydrolycus tatauaia
Toledo-Piza, Menezes &
Santos, 1999

Characidae Bryconinae Brycon 35. Brycon pesu Müller &
Troschel, 1844
36. Brycon melanopterus
(Cope, 1871)

Characinae Charax 37. Charax cf. pauciradiatus
(Günther, 1864)

Acestrocephalus 38. Acestrocephalus cf. ginesi
Lasso & Taphorn, 1999

Phenacogaster 39. Phenacogaster sp.
Iguanodectinae Iguanodectes 40. Iguanodectes spilurus

(Günther, 1864)
Serrasalminae Serrasalmus 41. Serrasalmus sp.



118

Ordem Família Subfamília Gênero Espécie
Serrasalminae Myleus 42. Myleus cf. asterias

(Müller & Troschel, 1844)
43. Myleus sp.

Utiaritichthys 44. Utiaritichthys sp.
Tometes 45. Tometes sp.

Characiformes “Incertae sedis” Chalceus 46. Chalceus macrolepidotus
Cuvier, 1819

Triportheus 47. Triportheus albus
Cope, 1872

Aphyocharacidium 48. Aphyocharacidium sp.
Astyanax 49. Astyanax sp. 1

50. Astyanax sp. 2
51. Astyanax sp. 3
52. Astyanax sp. 4

Bryconops 53. Bryconops caudomaculatus
(Günther, 1864)
54. Bryconops giacopinii
(Fernandez-Yépez, 1950)
55. Bryconops cf. humeralis
Machado-Allison, Chernoff &
Buckup, 1996

Creagrutus 56. Creagrutus phasma
Myers, 1927
57. Creagrutus tuyuka
Vari & Lima, 2003
58. Creagrutus cf. tuyuka
Vari & Lima, 2003

Hemigrammus 59. Hemigrammus barrigonae
Eigenmann, 1914
60. Hemigrammus cf. analis
Durbin, 1909
61. Hemigrammus cf. bellottii
(Steindachner, 1882)
62. Hemigrammus aff.
coeruleus Durbin in
Eigenmann, 1908
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Ordem Família Subfamília Gênero Espécie
Characiformes “Incertae sedis” Hemigrammus 63. Hemigrammus cf.

vordewinkleri
Géry, 1963

Hyphessobrycon 64. Hyphessobrycon cf. agulha
Fowler, 1913
65. Hyphessobrycon sp.

Jupiaba 66. Jupiaba abramoides
(Eigenmann, 1909)
67. Jupiaba aff. anteroides
(Géry, 1965)
68. Jupiaba sp.

Knodus 69. Knodus sp.1
70. Knodus sp.2

Microschemobrycon 71. Microschemobrycon callops
Böhlke, 1953
72. Microschemobrycon sp.

Moenkhausia 73. Moenkhausia collettii
(Steindachner, 1882)
74. Moenkhausia comma
Eigenmann, 1908
75. Moenkhausia dyktiota Lima
& Toledo-Piza, 2001
76. Moenkhausia
hemigrammoides Géry, 1965
77. Moenkhausia lepidura
(Kner, 1858)
78. Moenkhausia oligolepis
(Günther, 1864)

Siluriformes Cetopsidae Cetopsis 79. Cetopsis cf. parma Oliveira,
Vari & Ferraris, 2001

Pseudocetopsis 80. Pseudocetopsis macilentus
(Eigenmann, 1912)

Helogenes 81. Helogenes marmoratus
Günther, 1863

Trichomycteridae Ituglanis 82. Ituglanis sp.
Stauroglanis 83. Stauroglanis gouldingi

de Pinna, 1989
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Ordem Família Subfamília Gênero Espécie
Siluriformes Callichthyidae Corydoras 84. Corydoras tukano Britto &

Lima, 2003
85. Corydoras melini Lönnberg
& Rendahl, 1930

Megalechis 86. Megalechis thoracata
(Valenciennes, 1840)

Callichthys 87. Callichthys callichthys
(Linnaeus, 1758)
88. Callichthys serralabium
Lehmann & Reis, 2004

Loricariidae Parotocinclus 89. Parotocinclus polyochrus
Schaefer, 1988

Farlowella 90. Farlowella cf. schereitmulleri
Ahl, 1937

Loricaria 91. Loricaria sp.
Rineloricaria 92. Rineloricaria lanceolata

(Günther, 1868)
93. Rineloricaria sp.

Hypostomus 94. Hypostomus sp.
Ancistrus 95. Ancistrus sp.1

96. Ancistrus sp.2
Hypancistrus 97. Hypancistrus cf. inspector

Armbruster, 2002
Dekeyseria 98. Dekeyseria sp.
Pseudolithoxus 99. Pseudolithoxus cf. nicoi

(Armbruster & Provenzano,
2000)

Aspredinidae Bunocephalus 100. Bunocephalus cf. knerii
Steindachner, 1882
101. Bunocephalus coracoideus
(Cope, 1874)

Heptapteridae Rhamdia 102. Rhamdia sp.
103. Rhamdia laukidi
Bleeker, 1858

Pimelodella 104. Pimelodella sp.
105. Pimelodella aff. cristata
(Müller & Troschel, 1848)
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Ordem Família Subfamília Gênero Espécie
Siluriformes Heptapteridae Mastiganis 106. Mastiganis asopos

Bockmann, 1994
Myoglanis 107. Myoglanis cf. potaroensis

Eigenmann, 1912
Pariolius 108. Pariolius sp.

Pimelodidae Pimelodinae Pseudoplatystoma 109. Pseudoplatystoma
fasciatum (Linnaeus, 1766)

Pimelodus 110. Pimelodus cf.
albofasciatus Mees, 1974
111. Pimelodus ornatus
Kner, 1858

Doradidae Leptodoras 112. Leptodoras cf. linnelli
Eigenmann, 1912

Anduzedoras 113. Anduzedoras oxyrhynchus
(Valenciennes, 1821)

Auchenipteridae Ageneiosus 114. Ageneiosus brevifilis
Valenciennes, em Cuvier &
Valenciennes, 1840

Auchenipteridae Centromochlus 115. Centromochlus
macracanthus
Soares-Porto, 2000

Tatia 116. Tatia sp.
117. Tatia cf. brunnea
Mees, 1974
118. Tatia cf. creutzbergi
(Boeseman, 1953)

Gelanoglanis 119. Gelanoglanis sp.
Gymnotiformes Gymnotidae Gymnotus 120. Gymnotus sp.1

121. Gymnotus sp.2
122. Gymnotus coropinae
Hoedeman, 1962

Sternopygidae Sternopygus 123. Sternopygus cf. macrurus
(Bloch & Schneider, 1801

Eigenmannia 124. Eigenmannia sp.
Rhabdolichops 125. Rhabdolichops eastwardi

Lundberg & Mago-Leccia, 1986
Hypopomidae Brachyhypopomus 126. Brachyhypopomus sp.
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Ordem Família Subfamília Gênero Espécie
Gymnotiformes Hypopomidae Hypopygus 127. Hypopygus lepturus

Hoedeman, 1962
128. Hypopygus sp.

Rhamphichthyidae Gymnorhamphichthys 129. Gymnorhamphichthys
rondoni (Miranda Ribeiro, 1920)

Cyprinodon- Rivulidae Rivulus 130. Rivulus sp.
tiformes
Beloniformes Belonidae Potamorrhaphis 131. Potamorrhaphis

guianensis (Schomburgk, 1843)
Synbranchi- Synbranchidae Synbranchus 132. Synbranchus sp.1
formes

133. Synbranchus sp.2
134. Synbranchus sp.3

Perciformes Cichlidae Mesonauta 135. Mesonauta cf. insignis
(Heckel, 1840)

Heros 136. Heros sp.
Aequidens 137. Aequidens sp.1

138. Aequidens sp.2
Laetacara 139. Laetacara flavilabris

(Cope, 1870)
Satanoperca 140. Satanoperca cf. jurupari

(Heckel, 1840)
Perciformes Cichlidae Apistogramma 141. Apistogramma sp.1

142. Apistogramma sp.2
143. Apistogramma sp.3

Crenicichla 144. Crenicichla johanna
Heckel, 1840
145. Crenicichla cf. lenticulata
Heckel, 1840
146. Crenicichla sp.
147. Crenicichla cf. wallacii
Regan, 1905
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Ordem Clupeiformes*
Ordem que compreende cinco famílias e aproximadamente 360 espécies. São as sardinhas, apapás e manjubas.
Apresentam corpo tipicamente alongado, comprimido lateralmente, escamas sésseis e ausência de nadadeira
adiposa. Uma característica morfológica única ao grupo é a presença do recessus lateralis, uma câmara no
neurocrânio onde os canais do sistema sensorial da cabeça convergem. São peixes de grande importância
econômica, amplamente distribuídos pelos mares quentes e temperados. Muitas espécies ocupam estuários e
algumas habitam exclusivamente águas doces. Na Amazônia brasileira existem representantes de três famílias
(Clupeidae, Pristigasteridae e Engraulidae). Os apapás (Pellona castelneaena e P. flavipinnis) são as espécies
da ordem melhor conhecidas na Amazônia; atingem um grande tamanho e têm alguma importância na pesca.
Somente uma espécie de manjuba (família Engraulidae) foi encontrada no rio Tiquié.
 Família Engraulidae – As manjubas são facilmente reconhecíveis por sua boca ampla, maxilar muito

desenvolvido e focinho arredondado que se projeta além da boca. A maioria das aproximadamente 140 espécies
reconhecidas na família ocorre em áreas costeiras e estuários; aproximadamente dez espécies ocorrem nas
águas doces da Amazônia. São peixes de pequeno a médio porte: menos que 2 cm na minúscula Amazonsprat-
tus scintilla do rio Negro, o menor Engraulidae conhecido, a 26 cm em Lycengraulis batesii. São mais abundantes
em praias de rio. Literatura: Whitehead et al. (1988).

Anchoviella sp.
Tukano: utãperi wai
Tuyuka: utãpe wai

Tradução: peixe-pedregulho

DESCRIÇÃO  Corpo bastante alongado, comprimido lateralmente. Escamas relativamente grandes, decíduas.
Focinho curto. Olho grande. Osso maxilar relativamente longo, ultrapassando o meio do olho. Nadadeira
dorsal situada atrás do meio do corpo. Nadadeira caudal bifurcada. Aproximadamente 31 escamas em
uma série longitudinal ao longo do meio do corpo. Nadadeira anal com três raios não ramificados, segui-

* Os textos sobre ordens e famílias foram baseados em Nelson (1994) e Reis et al. (2003). Quando
outras referências foram usadas em sua composição, estas são citadas ao final de cada texto.
Informações gerais sobre a biologia dos grupos são incluídas nos textos de ordens e famílias.
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dos por 19 raios ramificados. Primeiro arco branquial com 26 rastros. Colorido claro, com a base da
nadadeira anal com uma faixa escura. Comprimento máximo: 4,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: O único exemplar coletado procede do igarapé Cabari, um
grande tributário do alto rio Tiquié.
Observações: Um único exemplar do Tiquié examinado. Apesar de recente revisão (Whitehead et al.,
1988), o gênero ainda apresenta sistemática confusa, a identificação da espécie que ocorre no Tiquié não
foi possível.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés grandes, nas praias das
margens. Diurno, é visto em grupos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema na praia.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (formigas, gafanhotos etc.); minhocas; gordura e resto de alimentos; rói frutas

PESCA  Pega com vara de pesca.
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     Ordem Characiformes
Os representantes dessa ordem possuem escamas relativamente bem implantadas e, em sua grande maioria,
nadadeira adiposa. As nadadeiras não apresentam raios transformados em acúleos; os dentes são bem desen-
volvidos e freqüentemente apresentam várias cúspides, na maioria dos representantes da ordem. De fato, esta é
ordem que apresenta maior diversidade morfológica na dentição entre os peixes ósseos. É um grupo exclusiva-
mente de água doce, com aproximadamente 1.670 espécies conhecidas, 85% ocorrendo na região neotropical,
as demais no continente africano. A esta ordem pertencem a maioria dos peixes de escamas comuns da Bacia
Amazônica, como o tambaqui, as piranhas, a traíra, o jaraqui, os pacus, as piabas, o neon-cardinal, os aracus, as
branquinhas, as cachorras, dentre outros.
 Família Crenuchidae – Com 73 espécies válidas descritas, a família Crenuchidae compreende peixes

de pequeno porte, que não ultrapassam 10 cm de comprimento. Duas subfamílias bastante distintas morfologi-
camente, Crenuchinae e Characidiinae, são reconhecidas. A subfamília Crenuchinae apresenta três espécies,
que ocorrem exclusivamente nos rios do norte da América do Sul cisandina. Apresentam colorido vivo e acentu-
ado dimorfismo sexual. Possuem uma boca ampla, nadadeira dorsal bastante desenvolvida, e um órgão
fotossensível no topo da cabeça, único entre os Characiformes. A espécie mais conhecida é Crenuchus spilurus,
que apresenta ampla distribuição e apresenta hábitos incomuns entre os Characiformes, como territorialidade e
cuidado à prole. Na Bacia do rio Tiquié foi encontrada uma espécie desta subfamília, Poecilocharax weitzmani.
Com 70 espécies válidas conhecidas, os Characidiinae distribuem-se do Panamá ao Rio de La Plata na Argen-
tina, apresentando uma maior diversidade nos rios do norte da América do Sul. São na maioria dos casos, peixes
comprimidos lateralmente ou levemente deprimidos, alongados, com boca pequena, e nadadeiras peitorais e
pélvicas bastante desenvolvidas. A maioria dos Characidiinae habita locais de correnteza moderada ou forte,
utilizando-se das nadadeiras peitorais e pélvicas para manterem-se aderidas ao substrato. Algumas espécies,
contudo, preferem lagoas com abundante vegetação aquática ou bancos de serrapilheira em igarapés e não
apresentam modificações para a vida em locais com correnteza. Todas as espécies da subfamília são carnívo-
ras, alimentando-se de pequenos invertebrados aquáticos, como micro-crustáceos e larvas de insetos bentônicos.
No alto rio Tiquié foram registradas cinco espécies da subfamília, todas elas preferindo locais de correnteza
moderada a forte.
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Poecilocharax weitzmani  Géry, 1965

Tukano: ma buu pi
Tuyuka: diama buu pi

Tradução: aturá-de-cotia-do-igarapé

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, cabeça proporcionalmente grande. Nadadeira adiposa ausente. Linha late-
ral ausente, isto é, nenhuma escama perfurada; com 27 a 31 escamas contadas em uma série longitudi-
nal ao longo do meio do corpo. Nadadeira dorsal longa, com 15 raios. Uma faixa preta larga, bem definida,
no meio do corpo. Uma pequena faixa preta oblíqua, partindo do olho em direção à parte inferior da
cabeça. Uma faixa preta oblíqua ao longo do maxilar. Machos maduros com nadadeiras dorsal e pélvicas
muito desenvolvidas; pigmentação escura nos raios anteriores das nadadeiras dorsal e anal, e raios
branquiostegais pretos. Em vida, com uma faixa vermelha longitudinal acima da faixa preta, nadadeira
caudal e dorsal também com vermelho. Comprimento máximo: 2,3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado em pequenos igarapés de terra firme e em laguinhos
conectados ao rio, com abundante vegetação aquática. Oculta-se no meio da vegetação ou, nos igara-
pés, em raízes submersas na margem do curso d’água.
Observações: Espécie conhecida do alto Amazonas, fronteira Brasil/Peru, e do médio e alto rio Negro
(Géry, 1965b, 1970, Géry & Römer, 1997).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, nos lagos e poços. Visto em cardumes.

REPRODUÇÃO  Põe ovos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Algas verdes (aburi).

PESCA  Pega com cesto de cipó ou de arumã, junto com camarão.
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Ammocryptocharax elegans  Weitzman & Kanazawa, 1976

Tukano: moa pik‰ iasagu
Tuyuka: moa pikorõ sumegu

Tradução: rabo-de-caruru-verde

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado. Focinho se projetando além da mandíbula. Nadadeiras peitorais e pél-
vicas relativamente pouco desenvolvidas. Dois primeiros raios das nadadeiras peitorais indivisos, com
pontas recurvadas. Trinta e três a 37 escamas na linha lateral, 3-4 escamas entre a linha lateral e a
nadadeira dorsal e três escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com dois
raios não ramificados, seguidos por 9-10 raios ramificados. Colorido geral marrom-claro, com uma faixa
mediana longitudinal marrom-escura do focinho à nadadeira caudal, relativamente estreita anteriormente e
alargando-se gradualmente em direção ao fim do corpo; séries de faixas transversais, estreitas, ao longo
do corpo, e raios anteriores das nadadeiras com manchinhas. Colorido em vida, quando em macrófitas
aquáticas, de um forte verde-metálico. Comprimento máximo: 4,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado apenas no Onça igarapé, um tributário de tamanho
médio do rio Tiquié, em áreas com correnteza, associado a macrófitas aquáticas. Mudança de colorido
em Ammocryptocharax foi relatada na literatura (Retzer et al., 1999), e foi também observada em espéci-
mes do igarapé Onça: mantidos em aquário por algumas horas, mudaram de cor, de verde metálico que
possuíam quando recém coletados, para bege.
Observações: Conhecida de pequenos afluentes do médio Amazonas, sistemas dos rios Negro, Guaporé
e alto Orinoco (Weitzman & Kanazawa, 1976; Buckup, 1993).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié. Essa espécie não é das cachoeiras, mas dos capins
aqüáticos das beiras do rio, onde se reproduzem e alimentam-se do lodo do capim.

REPRODUÇÃO  Põe ovos no capim da beira.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo do capim.

PESCA  Com pano, tela de mosquiteiro ou balaio de cipó.
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Characidium cf. declivirostre  Steindachner, 1915 )

Tukano: poeak‰ moa pik‰
Tuyuka: poeamak‰ moa pikorõ

Tradução: rabo-de-caruru-da-cachoeira

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, relativamente deprimido anteriormente. Nadadeiras peitorais e pélvicas
muito desenvolvidas. Parte ventral desprovida de escamas do istmo até a base das nadadeiras pélvicas.
Trinta e duas a 35 escamas na linha lateral, 3-4 escamas entre a linha lateral e a nadadeira dorsal e duas
escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Colorido geral escuro, com uma faixa longitudinal na
linha média do corpo, e manchas escuras acima e abaixo dessa faixa. Em vida, com colorido geral
esverdeado, com um tom bronze. Nadadeiras com faixas/manchas escuras. Comprimento máximo: 8,1
cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado exclusivamente acima da cachoeira Caruru, em locais
de forte correnteza do rio Tiquié e de grandes igarapés afluentes (Açaí e Umari-Norte), sempre sobre o
caruru (Podostemaceae) que cresce aderido às rochas.
Observações: Espécie anteriormente só registrada no rio Kukenán, Bacia do alto rio Caroni, sistema do
rio Orinoco, Venezuela (Steindachner, 1915; Lasso, 1990).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente nas cachoeiras. Diurno, é visto só ou
em casal.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo das pedras, junto com pequenas larvas e vermes.

PESCA  Com timbó e balaio de cipó (bati) ou pari (imikasero).
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Characidium cf. zebra  Eigenmann, 1909

Tukano: moa pik‰ yutugu
Tuyuka: moa pikorõ yudugu, moa pikorõ tatiatigu

Tradução: rabo-de-caruru-listrado

DESCRIÇÃO  Corpo alongado. Nadadeiras peitorais e pélvicas bastante desenvolvidas. Parte ventral com-
pletamente coberta de escamas. Trinta e sete a 39 escamas na linha lateral, quatro escamas entre a linha
lateral e a nadadeira dorsal e 2-3 escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Colorido geral claro,
com dez faixas transversais, relativamente largas e difusas, ao longo do corpo, e uma faixa escura medi-
ana longitudinal, estreita e bem definida, do focinho ao pedúnculo caudal. Comprimento máximo: 6,4 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Presente em locais de correnteza moderada a forte, com substrato
de areia e rochas, nos igarapés maiores (Açaí, Umari-Norte, igarapé Onça) e no próprio rio Tiquié.
Observações: Espécie distribuída pela maioria dos sistemas hidrográficos da América do Sul cisandina,
mas que necessita de revisão (Buckup, 1992; Buckup & Reis, 1997).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié. Na areia, nos paus e em cachoeiras.

REPRODUÇÃO  Põe ovos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo das pedras, junto com pequenas larvas e vermes.

PESCA  Com timbó e balaio de cipó (bati) ou pari (imikasero).
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Characidium cf. pteroides  Eigenmann, 1909

Tukano: moa pik‰
Tuyuka: moa pikorõ

Tradução: rabo-de-caruru

DESCRIÇÃO  Corpo alongado. Nadadeiras peitorais e pélvicas bastante desenvolvidas. Parte ventral com-
pletamente coberta de escamas. Trinta a 33 escamas na linha lateral, quatro escamas entre a linha lateral
e a nadadeira dorsal e 2-3 escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Colorido geral claro, com
inúmeras manchinhas marrons e escuras, formando em alguns indivíduos pequenas barras transversais,
ao longo do corpo e uma faixa longitudinal do focinho ao final da cabeça. Em vida, tem colorido semi-
transparente, com as manchinhas pretas ou castanhas. Comprimento máximo: 2,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletada no rio Tiquié e em igarapés grandes, como o Umari-
Norte, igarapé Onça e Açaí, em bancos de areia marginais.
Observações: Identificação provisória. Eigenmann (1909, 1912) descreveu três espécies de Characidium
da Bacia do rio Essequibo na Guiana (C. pteroides, C. pellucidum e C. blennioides) que apresentam corpo
translúcido em vida, com manchinhas marrons e escuras. Todas habitam trechos de rio com fundo areno-
so (psamofilia). A espécie existente no rio Tiquié assemelha-se mais a C. pteroides, mas só uma revisão
do grupo poderá confirmar essa identificação.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié. Fica na areia, nos paus e em cachoeiras.

REPRODUÇÃO  Põe ovos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo das pedras, junto com pequenas larvas e vermes.

PESCA  Com timbó e balaio de cipó (bati) ou pari (imikasero).
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Characidium sp.
Tukano: nukuporik‰ moa pik‰

Tuyuka: ditatupari maku moa pikorõ
Tradução: rabo-de-caruru-da-areia

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado. Nadadeiras peitorais e pélvicas bastante desenvolvidas. Parte ventral
completamente coberta de escamas. Trinta e uma a 39 escamas na linha lateral, três escamas entre a
linha lateral e a nadadeira dorsal e duas escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Colorido geral
em vida translúcido, um pouco amarronzado; tornando-se opaco e claro após a fixação; 14-20 faixas
transversais muito finas e bem definidas ao longo do corpo. Estas faixas não estão distribuídas uniforme-
mente; estão agrupadas em pares ou trios, principalmente no meio do corpo. Nadadeiras sem manchas
ou faixas. Comprimento máximo: 4,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletada exclusivamente no rio Tiquié, abaixo da cachoeira
Caruru, em bancos de areia marginais.
Observações: Espécie provavelmente pertencente ao grupo de C. steindachneri, talvez nova; só conheci-
da até o momento do rio Tiquié.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, em especial nas praias. É visto só ou em grupos de
dois ou três.

REPRODUÇÃO  Põe ovos nas pedras e paus.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo das pedras, junto com pequenas larvas e vermes. Caruru da cachoeira e minho-
ca (no anzol).

PESCA  Com timbó; balaio de cipó (bati) ou pari (imikasero).

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Os velhos dizem que esses peixes transformam-se em tapurus grandes, do pau de
tururi (wasõkia). São capazes de subir uma cachoeira íngreme, “escalando-a”.
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 Família Hemiodontidae – Esta família inclui cinco gêneros e 29 espécies. É um grupo exclusivo da
América do Sul cisandina, ocorrendo na Bacia do rio Orinoco, Bacia Amazônica e rios guianenses. Duas
espécies ocorrem na Bacia do rio Paraguai e baixo rio Paraná, e uma outra na Bacia do rio Parnaíba, no nordeste
do Brasil. São peixes alongados, de levemente comprimidos lateralmente a roliços, que não apresentam dentes
no dentário. O osso pré-maxilar é pequeno, sendo fracamente ligado ao osso mesetmóide ou conectado apenas
por ligamentos, no caso dos gêneros Argonectes e Bivibranchia. Estes dois últimos gêneros desenvolveram em
conseqüência uma boca protátil, não encontrada em outros Characiformes. Os Hemiodontidae são peixes de
pequeno a médio porte, que vivem geralmente em pequenos cardumes, e que se alimentam principalmente de
perifiton. O gênero Anodus é, contudo, planctófago. Três espécies foram encontradas no alto rio Tiquié.

Hemiodus semitaeniatus  Kner, 1859

Tukano: kiwi
Tuyuka: ki wai

Tradução: peixe-maniva

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, moderadamente comprimido lateralmente. Olho grande,
com pálpebra adiposa bem desenvolvida. Linha lateral com 59 escamas. Onze escamas entre a nadadeira
dorsal e a linha lateral; seis escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira anal curta, com
dois raios não ramificados, seguidos por oito raios ramificados. Corpo claro, com uma faixa mediana
longitudinal preta, estendendo-se do meio do corpo até o pedúnculo caudal e daí obliquamente através do
lobo inferior da nadadeira caudal. Faixa preta através do lobo superior da nadadeira caudal, não conectada
à faixa do lobo inferior. Comprimento máximo: 25,3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar examinado, coletado abaixo da cachoeira
Caruru.
Observações: Conhecida das Bacias dos rios Tapajós, Madeira e Capim, na Bacia Amazônica, rio Orinoco
e Bacia Platina (Langeani em Reis et al., 2003).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru. Alcança as cabeceiras do Onça e do Cabari.
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Hemiodus thayeria  Böhlke, 1955

Tukano: wai uriaw‰
Tuyuka: betakiaw‰

Tradução: peixe-piolho-de-tucumã (refere-se a uma espécie de lagarta que alimenta-se
das folhas de tucumã, buriti, açaí e outras palmeiras).

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, moderadamente comprimido lateralmente. Olho grande, com pálpebra adiposa
bem desenvolvida. Linha lateral com 46-47 escamas. Sete escamas entre a nadadeira dorsal e a linha
lateral; quatro escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira anal curta, com dois raios
não ramificados, seguidos por 8-9 raios ramificados. Corpo claro, com uma faixa mediana longitudinal
preta, estendendo-se desde imediatamente após a cabeça até o pedúnculo caudal e daí obliquamente
através do lobo inferior da nadadeira caudal. Uma lista vertical escura através do olho. Comprimento
máximo: 11,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado tanto acima como abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Espécie conhecida da Bacia do rio Negro e alto rio Orinoco (Böhlke, 1955; Langeani,
1999).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés grandes. Nos pequenos, entra
para comer e à noite. Fica maior acima de Cachoeira Comprida. No Umari-Norte, não passa da primeira
cachoeira. Fica no fundo. Diurno e noturno, é visto em casais.

REPRODUÇÃO  Faz piracema no mesmo dia do aracu-riscado e aracu-três-pintas, mas em outros locais e
pela manhã (por volta das nove horas), no porto de São Domingos, no remanso da cachoeira Jabuti, Pedra
Curta e Cachoeira Comprida, no verão.

HÁBITOS ALIMENTARES  Cupins; frutas (buriti, açaí, pupunha, bacaba, patauá); minhocas; massa de mandio-
ca.

PESCA  Vara de pescar; malhadeira e puçá; jequi; timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Os velhos dizem que no dia de eclipse da lua, as lagartas uriawu descem das
palmeiras e transformam-se nesses peixes.
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Bivibranchia fowleri (Steindachner, 1915)

Tukano: kiwi butigu
Tuyuka: kiwi

Tradução: peixe-maniva-branca (tukano), peixe-maniva (tuyuka)

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, roliço. Focinho pontudo. Olho grande, com pálpebra adiposa bem desenvol-
vida. Boca protátil. Linha lateral com 55 escamas. Sete escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral;
quatro escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Corpo claro, com uma mancha estreita, em
forma de colarinho, imediatamente após a cabeça. Comprimento máximo: 15,4 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado apenas um exemplar, abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Registrado nas bacias dos rios Negro, Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira, Essequibo e
Orinoco (Langeani em Reis et al., 2003).

OCORRÊNCIA E HABITAT   A jusante da cachoeira Caruru, no rio e nos igarapés grandes, no canal e na margem,
nos galhos. No Cabari e no Onça, alcança as cabeceiras. Chega nos portos das comunidades. Diurno, é visto
em grupos pequenos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema com aracu-riscado, enquanto esse faz no meio, ele faz na beira.

HÁBITOS ALIMENTARES  Frutas em decomposição; algas verdes (aburi); minhocas; massa de mandioca.

PESCA  Com vara de pesca, com isca de minhoca e daracubi.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Não tem dentes.
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 Família Curimatidae - Família com cerca de 97 espécies conhecidas, distribuídas da Costa Rica ao Rio
de La Plata na Argentina. São peixes moderadamente comprimidos lateralmente, alongados a altos, com nada-
deira anal muito curta e colorido geralmente discreto (uma exceção sendo a espécie mais abundante da família
no alto rio Tiquié, Cyphocharax multilineatus). Os Curimatidae são peixes de pequeno a médio porte, as maiores
espécies atingindo 30 cm de comprimento. Diferentemente dos demais Characiformes, não apresentam dentes
na boca. Alimentam-se apenas de detrito e/ou algas. Algumas espécies são abundantes nas áreas de inundação
dos rios de água branca e clara e atingem uma certa importância na pesca. São conhecidas popularmente, na
Amazônia, como branquinhas ou saranas, e no resto do Brasil, como sagüirus, saírus, sabirus ou birus. No rio
Tiquié foram encontradas apenas três espécies.

Cyphocharax multilineatus (Myers, 1927)

Tukano/Tuyuka: akoroaw‰ maaritigu
Tradução: (peixe)-água-riscado

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alto, comprimido lateralmente. Vinte e nove a 32 escamas na linha
lateral, quatro escamas entre a linha lateral e a nadadeira dorsal e quatro escamas entre a linha lateral e
a nadadeira pélvica. Nadadeira anal com dois raios não ramificados e 6-7 ramificados. Colorido claro, com
múltiplas faixas longitudinais escuras, sinuosas, ao longo da área de sobreposição das escamas. Uma
faixa preta estendendo-se do focinho até o cleitro. Nadadeiras levemente avermelhadas, em vida. Compri-
mento máximo: 12 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum nos igarapés maiores, pequenas lagoas marginais e
nas margens rasas do rio Tiquié, acima da cachoeira Caruru. É bem menos comum abaixo dessa cacho-
eira, onde só foi coletado nos igarapés Cabari e Onça.
Observações: Endêmica do alto rio Negro e alto rio Orinoco (Vari, 1992a).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, sendo mais raro abaixo de Caruru. É encontrado no
rio e nos igarapés grandes, em todas as partes (canal, margem e poço), ficando mais no fundo. Nos igarapés
Onça e Cabari, não passa da primeira cachoeira. Diurno, vive em grupos grandes (vinte ou mais).

REPRODUÇÃO  Faz a primeira piracema antes dos aracus, no mesmo dia, pela manhã (oito ou nove horas).
Continua no mesmo período daqueles, mas em outro local. Alguns dos locais em que acontece: foz do
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igarapé Onça, Dosetaro (acima de Caruru), igarapé Açaí, Kamaueni pamõ, foz do Puya, foz do Mariña e
foz do Abiu.

HÁBITOS ALIMENTARES  Algas verdes (aburi), lama, detritos; massa de mandioca e casca de mandioca puba;
restos de frutas (como pupunha, buriti, umari); cupins.

PESCA  Com malhadeira e puçá; com timbó, é um dos primeiros a morrer.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Há cerca de quarenta anos atrás, os moradores de São Pedro tinguijavam muito os
igarapés Umari-Norte e Açaí, e morria muito peixe dessa espécie. Assim, sua população foi muito reduzida.

Cyphocharax spilurus (Günther, 1864)

Tukano: akoroaw‰ niti pekuogu
Tuyuka: akoroaw‰ niti petigu

Tradução: (peixe) água-de-pinta-de-carvão
Regional: sarana

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alto, comprimido lateralmente. Trinta e duas a 34 escamas na linha
lateral, cinco escamas entre a linha lateral e a nadadeira dorsal e cinco escamas entre a linha lateral e a
nadadeira pélvica. Nadadeira anal com dois raios não ramificados e sete ramificados. Colorido claro,
prateado, com uma mancha arredondada preta no pedúnculo caudal. Comprimento máximo: 12,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Poucos exemplares coletados, um deles obtido numa praia do
rio Tiquié. Coletados abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Ocorre na Bacia do rio Negro, rio Orinoco e rios guianenses (Vari, 1992a).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Ocorre abaixo de Caruru. É encontrado no rio e nos igarapés grandes, em todas as
partes (canal, margem e poço), ficando mais no fundo. No Cabari, permanece abaixo da cachoeira. Diurno,
vive em grupos grandes, de vinte ou mais.

REPRODUÇÃO  Faz a primeira piracema antes dos aracus, no mesmo dia, pela manhã (oito ou nove horas).

HÁBITOS ALIMENTARES  Algas verdes (aburi), lama, detritos; massa de mandioca e casca de mandioca puba;
restos de frutas (como pupunha, buriti, umari); cupins.

PESCA  Com malhadeira e puçá; com timbó, é um dos primeiros a morrer.
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Curimatella alburna (Muller & Troschel, 1844)

Tukano/Tuyuka: akoroaw‰ butigu
Tradução: (peixe) água-branco

Regional: sarana

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alto, comprimido lateralmente. Séries de pequenas escamas ao
longo dos dois terços anteriores da nadadeira caudal. Colorido prateado, pouco mais escuro no dorso,
sem manchas ou faixas. Trinta e três a 34 escamas na linha lateral, cinco escamas entre a linha lateral e
a nadadeira dorsal e cinco escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira anal com dois
raios não ramificados, seguidos por 6-7 raios ramificados. Comprimento máximo: 18,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Apenas dois exemplares foram obtidos, ambos no rio Tiquié
abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Ocorre exclusivamente na Bacia Amazônica, onde é amplamente distribuída (Vari, 1992b).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, sendo mais comum abaixo de Caruru. No Onça,
alcança as cabeceiras; no Cabari, pára na cachoeira. É encontrado no rio e nos igarapés grandes, em todas
as partes (canal, margem e poço), ficando mais no fundo. Diurno, vive em grupos grandes (vinte ou mais).

REPRODUÇÃO  Faz a primeira piracema antes dos aracus, no mesmo dia, pela manhã (oito ou nove horas).
Continua no mesmo período daqueles, mas em locais diferentes. Alguns dos locais em que acontece: foz do
igarapé Onça, Dosetaro (acima de Caruru), igarapé Açaí (junto com aracu de pau), Kamaueni pamõ, foz do
Puya, foz do Mariña e foz do Abiu.

HÁBITOS ALIMENTARES  Algas verdes (aburi), lama, detritos; massa de mandioca e casca de mandioca puba;
restos de frutas (como pupunha, buriti, umari); cupins.

PESCA  Com malhadeira e puçá; timbó. É dos primeiros que morrem quando o timbó é usado.
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 Família Chilodontidae – Esta é uma pequena família, que compreende dois gêneros e sete espécies.
Os Chilodontidae apresentam corpo comprimido lateralmente e moderadamente alto, boca pequena, de
subterminal a inferior, com dentes pequenos, frouxamente aderidos à boca. Todas as espécies da família nadam
numa posição oblíqua, de aproximadamente 45° em direção ao fundo. São peixes de pequeno porte, a maior
espécie não ultrapassa 16 cm de comprimento. Distribuem-se exclusivamente nos rios do norte da América do
Sul cisandina: Bacia amazônica, rio Orinoco, rios guianenses e rio Parnaíba.

Chilodus punctatus  Muller & Troschel, 1844

Tukano: butu wai
Tuyuka: akoroaw‰ niridatigu, butu wai

Tradução: peixe-cupim (tukano e tuyuka), peixe-água-com-listas-pretas (tuyuka)

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alto, comprimido lateralmente. Boca terminal. Colorido claro, com
uma faixa longitudinal escura relativamente larga, do focinho ao pedúnculo caudal; escamas do dorso com
bordas escuras, originando um padrão reticulado; máculas escuras nas bordas posteriores das escamas
do dorso e da área ventral; máculas também na nadadeira dorsal. Vinte e sete a 28 escamas na linha
lateral, quatro escamas entre a linha lateral e a nadadeira dorsal e 3-4 escamas entre a linha lateral e a
nadadeira pélvica. Nadadeira anal com dois raios não ramificados, seguidos por dez raios ramificados.
Comprimento máximo: 8,1 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Apenas dois exemplares examinados, ambos coletados abaixo
da cachoeira de Caruru.
Observações: Espécie amplamente distribuída pela Bacia Amazônica, rios guianenses e Bacia do rio
Orinoco (Vari & Ortega, 1997).

OCORRÊNCIA E HABITAT  A jusante de Caruru. É ocasional no Cabari e no Onça, até a primeira cachoeira. É
encontrado no rio e nos igarapés, ficando mais no fundo. Diurno, é visto em casais.

REPRODUÇÃO  Faz piracema junto com outros akoroaw‰, bem na beira.

HÁBITOS ALIMENTARES  Algas verdes (aburi), lama, detritos; massa de mandioca e casca de mandioca puba;
restos de frutas (como pupunha, buriti, umari); cupins.

PESCA  Com malhadeira e puçá; com timbó, é dos primeiros a morrer.



139

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Suas escamas são mais duras que as dos akoroaw‰. Antes da piracema, bandos
de pássaros chamados yaibutoa (seguidores-de-onça) se transformam nessa espécie de peixe. Existe uma
espécie maior, chamada butuw‰, só do rio, mas ocasional. É mais comum abaixo de Pari-Cachoeira.
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 Família Anostomidae – Com 138 espécies atualmente reconhecidas válidas, a família Anostomidae
distribui-se do norte da América do Sul transandina ao Rio de La Plata na Argentina. Conhecidos popularmente
como aracus ou piaus, são peixes moderadamente comprimidos lateralmente a roliços, em geral alongados,
com nadadeira anal geralmente curta e três a quatro dentes firmemente implantados em cada mandíbula. Os
representantes da família são de pequeno a médio porte, as maiores espécies atingem pouco mais de 30 cm de
comprimento. São peixes onívoros; anostomídeos nutrem-se de uma vasta gama de itens alimentares, de algas
a outros peixes. Diversas espécies parecem ser, contudo, bastante especializadas em sua dieta. Várias espécies
de aracus realizam migrações reprodutivas expressivas. Diversos anostomídeos especializaram-se em viver em
corredeiras de rios e possuem uma morfologia extravagante, possuindo bocas voltadas para cima e dentes muito
modificados. As espécies dos gêneros Leporinus e Schizodon são um alvo importante da pesca, especialmente
aquelas migradoras.

Anostomus anostomus (Linnaeus, 1758)

Tukano/Tuyuka: buu pi
Tradução: aturá-de-cotia
Regional: patauá-caroço

DESCRIÇÃO  Corpo bastante alongado, ligeiramente comprimido lateralmente. Boca voltada para cima.
Focinho pontudo. Colorido claro, com três largas faixas laterais longitudinais escuras: uma dorsal, uma no
meio do corpo, bastante larga e que se estende do focinho até o pedúnculo caudal, e outra, mais tênue,
ventral. Área entre a faixa dorsal e a faixa mediana cor de oliva; área clara ventral acinzentada, exceto na
cabeça, onde ela é quase branca. Boca e região dorsal do focinho vermelhas-vinho. Dorsalmente, duas
faixas claras paralelas correm, com uma faixa escura ao centro, até a nadadeira dorsal. Uma estreita faixa
escura dorsal, entre as faixas laterais dorsais. Escamas da linha lateral 40-41; cinco escamas entre a
linha lateral e a nadadeira dorsal, e quatro escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira
anal curta, com dois raios não ramificados e oito raios ramificados. Comprimento máximo: 14,0 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Ocorre acima e abaixo da cachoeira Caruru. Diversos exempla-
res foram obtidos em uma corredeira imediatamente abaixo dessa cachoeira.
Observações: Conhecido do alto rio Negro, na Venezuela, rios guianenses, e alto Amazonas no Peru
(Winterbottom, 1980).
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OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio. Nos igarapés Cabari e Onça, abaixo da
primeira cachoeira. Só entra nos igarapés para comer e na cheia. Fica no fundo. Diurno, é visto em grupos
pequenos e grandes.

REPRODUÇÃO  Põe ovo.

HÁBITOS ALIMENTARES  Cupins; frutas (japurá, uacu, cunuri, quando colocadas de molho no rio, são os
primeiros a comer); minhocas; massa de mandioca; lodo.

PESCA  Malhadeira e puçá; jequi; imirõ; timbó.

Leporinus klausewitzi  Géry, 1960

Tukano: yuku wai, yuku botea
Tuyuka: yuku botea

Tradução: aracu-de-pau (tukano e tuyuka), peixe-de-pau (tukano)
Regional: aracu-de-pau

DESCRIÇÃO  Boca terminal. Corpo relativamente alongado. Corpo acinzentado, apresentando quatro má-
culas aproximadamente retangulares posicionadas aproximadamente ao longo da linha média do corpo: a
primeira logo após o opérculo e abaixo da linha lateral; as demais no nível da linha lateral, a segunda
abaixo da nadadeira dorsal, a terceira acima do ânus e a quarta sobre o pedúnculo caudal. Em vida,
apresenta todas as nadadeiras amarelas. Trinta e oito a 39 escamas na linha lateral, cinco escamas entre
a linha lateral e a nadadeira dorsal e quatro escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Dezesseis
escamas circunpedunculares. Comprimento máximo: 22,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum no rio Tiquié, abaixo e acima da cachoeira Caruru, e no
curso inferior dos maiores igarapés, como o Açaí e o Umari-Norte. Um exemplar jovem (4,4 cm) foi coleta-
do no igarapé Açaí, no final de outubro.
Observações: Conhecido do lago Manacapuru, perto de Manaus, e Bacia do rio Negro (Géry, 1973a;
material no MZUSP).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés grandes, entrando
nos pequenos só quando cheios. Mais comum e maior acima da Cachoeira Comprida. No Umari-Norte, não
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passa da primeira cachoeira. Diurno, mas come também em noite de luar. É visto em grupos de dois, quatro
ou mais. Fica no fundo e na coluna d’água, subindo para alimentar-se.

REPRODUÇÃO  Faz piracema em vários locais, especialmente acima de Cachoeira Comprida. Também no
Açaí e em um de seus afluentes, junto com sarana e sÞkura. Os locais de piracema são bem conhecidos
pelos pescadores [ver Capítulo 1, pág. 42, figuras 1.4, 1.5 e 1.6].

HÁBITOS ALIMENTARES  Frutas (sorva, açaí, patauá, bacaba, cunuri, japurá, uacu, pupunha, frutos da beira do
rio e do igapó de modo geral); insetos (cupim, gafanhoto); aranhas; massa de mandioca, mandioca puba.

PESCA  Com caniço, espera, malhadeira e puçá. Faz-se ceva com massa de mandioca e casa de cupim,
cercando para pegar com puçá ou flecha. Entra no cacuri, jequi, matapi e caiá. Facheando à noite com
lanterna e zagaia.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Surgiu da gordura de Kamaueni (ver Capítulo 2, pág. 60). Antigamente os velhos não
deixavam comer, porque fazia mal às pessoas. Quem come não pensa mais no trabalho. Os homens não
pensam mais em fazer cestaria e só querem ficar dormindo. Acordam, e só se levantam para comer mais
desse peixe moqueado. Na pescaria, passam a só encontrar desse peixe. Para as mulheres acontece a
mesma coisa, quando comem não pensam mais no trabalho, em capinar e cuidar da roça, vão na roça para
arrancar a mandioca e voltam, sem maiores cuidados. Hoje não acordam mais cedo, nem inalam pimenta
(prática de aspirar pimenta pelo nariz no primeiro banho do dia), dizem os mais velhos. Só os velhos comiam.
Hoje já estão dando de comer para as crianças, porque não precisam mais trabalhar tanto como antigamente,
compra-se muita coisa pronta, antes tinha que fazer tudo.
Existem duas espécies (ou sub-espécies), uma mais escura, que vive até a Cachoeira Comprida. A outra,
peixe de gordura, reimoso e “venenoso”, é encontrado daí para cima.

Leporinus agassizii  Steindachner, 1876

Tukano/Tuyuka: botea niti maatigu, botea niti maaritigu
Tradução: aracu-riscado-de-carvão

Regional: aracu-riscado

DESCRIÇÃO  Boca terminal. Corpo moderadamente alto. Corpo acinzentado, apresentando uma faixa
escura no meio do corpo, que se estende, ao longo da linha lateral, do meio do corpo ao término do
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pedúnculo caudal.Trinta e oito a 39 a escamas na linha lateral, cinco escamas entre a linha lateral e a
nadadeira dorsal e quatro a cinco escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Dezesseis escamas
circunpedunculares. Comprimento máximo: 35 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Ocorre no rio Tiquié, abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Espécie amplamente distribuída pelos tributários do rio Amazonas (Santos & Jégu, 1996).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, tendo sido recentemente introduzido a montante dessa.
Existe tanto no rio quanto nos igarapés grandes, entrando nos pequenos só quando cheios. Diurno, mas
come também em noite de luar.

REPRODUÇÃO  Faz piracema em vários locais, sempre abaixo da cachoeira Caruru, como na foz do Cabari e
do Totoya. Os locais de piracema são bem conhecidos pelos pescadores. Começam a se juntar e desovar já
à noite e continuam até de madrugada, mas no fundo. Vários peixes chegam para predar seus ovos, como
sibioku, wÞra e sÞapikara. [ver figura 1.4, pág. 36]

HÁBITOS ALIMENTARES  Frutas (sorva, açaí, patauá, bacaba, cunuri, japurá, uacu, pupunha, frutos da beira do
rio e do igapó de modo geral); insetos (cupim, gafanhoto); aranhas; massa de mandioca, mandioca puba.

PESCA  Com caniço, malhadeira e puçá. Faz-se ceva com massa de mandioca e casa de cupim, cercando
para pegar com puçá ou flecha. Entra no cacuri, jequi, matapi e caiá.

Leporinus brunneus  Myers, 1950

Tukano/Tuyuka: botea was‰ soã
Tradução: é uma contração de wasupuro soag‰, aracu-de-bochecha-vermelha

Regional: aracu-rabo-vermelho

DESCRIÇÃO  Boca sub-terminal. Corpo bastante alongado. Colorido geral acinzentado, sem manchas ou
faixas (exceto por uma mancha discreta no pedúnculo caudal). Nadadeiras caudal, dorsal, anal e face
vermelhas em vida; nadadeiras peitorais e pélvicas amarelas. Trinta e oito a 41 escamas na linha lateral,
cinco escamas entre a linha lateral e a nadadeira dorsal e quatro escamas entre a linha lateral e a
nadadeira pélvica. Dezesseis escamas circunpedunculares. Comprimento máximo: 26,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum no rio Tiquié, acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Ocorre no alto rio Orinoco e seu tributário, o rio Caura, rio Negro, rio Uatumã, Tapajós e
Aripuanã (afluente do rio Madeira) (Chernoff et al., 1991; Santos & Jégu, 1996).
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OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés grandes, entrando
nos pequenos só quando cheios, para comer insetos e aranhas. Na área acima da Cachoeira Comprida, são
maiores. Diurno, é visto em grupos de dois ou três. É o único aracu que não é visto alimentando-se em noite
de luar.

REPRODUÇÃO  Faz piracema de dia, em locais desconhecidos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Frutas (sorva, açaí, patauá, bacaba, cunuri, japurá, uacu, pupunha, frutos da beira do
rio e do igapó de modo geral); insetos (cupim, gafanhoto); aranhas; massa de mandioca, mandioca puba.

PESCA  Com caniço, iscando com camarão, minhoca (baparoa), peixinho, gafanhoto e as frutas nitiaduka,
japurá e jenipapo-do-rio. Também com malhadeira e puçá. Faz-se ceva com massa de mandioca e casa de
cupim, cercando para pegar com puçá ou flecha. Entra no cacuri, jequi, matapi e caiá.

Leporinus friderici (Bloch, 1794)

Tukano/Tuyuka: botea niti petigu, botea niti peritigu
Tradução: aracu-pinta-de-carvão

Regional: aracu-três-pintas

DESCRIÇÃO  Boca terminal. Corpo moderadamente alto, acinzentado, apresentando três manchas ao
longo da linha média do corpo: a primeira na altura da nadadeira dorsal, a segunda na altura da nadadeira
anal e a terceira no pedúnculo caudal. Nadadeiras peitorais, pélvicas e anal amarelas; dorsal e caudal sem
pigmentação viva. Trinta e oito a 39 escamas na linha lateral, cinco escamas entre a linha lateral e a
nadadeira dorsal e quatro escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Dezesseis escamas cir-
cunpedunculares. Comprimento máximo: 20,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum no rio Tiquié, acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Apresenta ampla distribuição na Bacia Amazônica, rios guianenses, rio Orinoco e Bacia
Platina, embora apresentando certa variação geográfica (Planquette & Renno, 1990; Géry et al., 1987),
que precisa ser melhor estudada.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés grandes, entrando
nos pequenos só quando cheios. Diurno, mas come também em noite de luar. É visto em grupos de dois ou
quatro.
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REPRODUÇÃO  Faz piracema em vários locais, especialmente acima da cachoeira Caruru. Os locais de
piracema são bem conhecidos pelos pescadores [ver mapa].

HÁBITOS ALIMENTARES  Frutas (sorva, açaí, patauá, bacaba, cunuri, japurá, uacu, pupunha, frutos da beira do
rio e do igapó de modo geral); insetos (cupim, gafanhoto); aranhas; massa de mandioca, mandioca puba.

PESCA  Com caniço, malhadeira e puçá. Faz-se ceva com massa de mandioca e casa de cupim, cercando
para pegar com puçá ou flecha. Entra no cacuri, jequi, matapi e caiá.

Leporinus sp.1
Tukano: ‰repe
Tuyuka: unepe

Tradução: caroço-de-pupunha

DESCRIÇÃO  Boca terminal. Corpo amarelado, apresentando dez faixas transversais: a primeira no foci-
nho, a segunda na altura do olho, a terceira e a quarta anteriores à nadadeira dorsal e inclinando-se uma
em direção à outra, formando um X, a quinta e a sexta na altura da nadadeira dorsal e pouco após esta,
inclinadas uma na direção da outra, formando um X, a oitava na altura da nadadeira pélvica, a nona na
altura da nadadeira adiposa/final na nadadeira anal, e a décima no pedúnculo caudal. Trinta e nove esca-
mas na linha lateral, cinco escamas entre a linha lateral e a nadadeira dorsal e 4-5 escamas entre a linha
lateral e a nadadeira pélvica. Dezesseis escamas circunpedunculares. Comprimento máximo: 16,9 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Apenas dois exemplares examinados, ambos obtidos abaixo
da cachoeira Caruru.
Observações: Espécie provavelmente nova, conhecida até o momento apenas no alto rio Tiquié.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés grandes. Entra nos
igarapés pequenos, só quando cheios. Diurno, mas come também em noite de luar.

HÁBITOS ALIMENTARES  Frutas (sorva, açaí, patauá, bacaba, cunuri, japurá, uacu, pupunha, frutos da beira do
rio e do igapó, de um modo geral); insetos (cupim, gafanhoto); aranhas; massa de mandioca, mandioca puba.

PESCA  Com caniço, malhadeira e puçá. Faz-se ceva com massa de mandioca e casa de cupim, cercando
para pegar com puçá ou flecha. Entra no cacuri, jequi, matapi e caiá.
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Leporinus sp. 2
Tukano: bote waka

Tuyuka: botea wasupuro ewatigu
Tradução: aracu-de-bochecha-amarela

DESCRIÇÃO  Boca terminal. Corpo relativamente alongado. Corpo acinzentado, apresentando três mácu-
las ao longo da linha lateral, a primeira, de contorno aproximadamente retangular, abaixo do fim da nada-
deira dorsal, a segunda, apagada, pouco anterior ao início da nadadeira anal e a terceira, bastante apaga-
da, sobre o pedúnculo caudal. Em vida, tem todas as nadadeiras e a face amarelas. Quarenta e duas
escamas na linha lateral, cinco escamas entre a linha lateral e a nadadeira dorsal e quatro escamas entre
a linha lateral e a nadadeira pélvica. Dezesseis escamas circunpedunculares. Comprimento máximo:
aproximadamente 14,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: O único exemplar examinado foi obtido abaixo da cachoeira
Caruru.
Observações: Espécie provavelmente nova, só conhecida até o momento do alto Tiquié.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés grandes, entrando
nos pequenos só quando cheios. É encontrado raramente. Exemplares maiores e em maior número acima da
Cachoeira Comprida. Diurno, mas come também em noite de luar. É visto em casal.

REPRODUÇÃO  Faz piracema isoladamente, no igapó.

HÁBITOS ALIMENTARES  Frutas (sorva, açaí, patauá, bacaba, cunuri, japurá, uacu, pupunha, frutos da beira do
rio e do igapó, de modo geral); insetos (cupim, gafanhoto); aranhas; massa de mandioca, mandioca puba.

PESCA  Com caniço, malhadeira e puçá. Faz-se ceva com massa de mandioca e casa de cupim, cercando
para pegar com puçá ou flecha. Entra no cacuri, jequi, matapi e caiá.
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Leporinus sp. 3
Tukano/Tuyuka: wamu botea

Tradução: aracu-umari
Regional: dumé

DESCRIÇÃO  Boca terminal. Corpo moderadamente alto, acinzentado, apresentando duas manchas ao
longo da linha média do corpo: a primeira na altura da nadadeira dorsal e a segunda na altura da nadadeira
anal. Nadadeiras pélvicas e anal amareladas; dorsal e peitorais sem pigmentação viva. Trinta e cinco
escamas na linha lateral, cinco escamas entre a linha lateral e cinco escamas entre a linha lateral e a
nadadeira dorsal e a nadadeira pélvica. Dezesseis escamas circunpedunculares. Comprimento máximo:
25,4 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar coletado, no igarapé Umari-Norte, acima da
cachoeira Caruru.
Observações: Espécie provavelmente nova, só conhecida até o momento do alto rio Tiquié.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés maiores. São
comuns no igarapé Umari-Norte. É visto em casal ou grupos maiores. Diurno, mas come em noite de luar.

REPRODUÇÃO  Faz piracema de dia, em locais conhecidos, comumente nas cabeceiras dos igarapés: no
Açaí, acima de Garabó; no Umari-Norte, em seu afluente Tucumã, em Wamubedo e abaixo de Noabu (Tapoea);
no Abiu; no Macucu. Ocorre nas enchentes de Onça (Yai puero), Camarão (Dasiaw‰ puero) e Tatu (Pamõ
puero). [ver mapa]

HÁBITOS ALIMENTARES  Frutas (sorva, açaí, patauá, bacaba, cunuri, japurá, uacu, pupunha, frutos da beira do
rio e do igapó, de um modo geral); insetos (cupim, gafanhoto); aranhas; massa de mandioca, mandioca puba.

PESCA  Com vara de pesca (isca com as frutas miniañoaduka, wasõ e tataboaduka); malhadeira e puçá.
Faz-se ceva com massa de mandioca e casca de mandioca puba, cercando para pegar com puçá ou flecha.
Facheando à noite com zagaia. Entra no cacuri, jequi, matapi e caiá.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Tem a cabeça mais curta que o aracu-de-pau.
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 Família Lebiasinidae – São reconhecidas atualmente 61 espécies nesta família. São peixes pequenos;
Lebiasina, o gênero que inclui as maiores espécies, alcança um comprimento padrão máximo de 16 cm.
Apresentam corpo roliço, alongado, crânio com topo achatado e sem fontanelas, boca sub-superior ou terminal,
com dentes cônicos ou tricuspidados. A família apresenta duas subfamílias, Lebiasininae e Pyrrhulininae. A
primeira ocorre principalmente na América do Sul transandina e América Central (Panamá e Costa Rica), com
algumas espécies na bacia amazônica (sopé dos Andes) e nas partes mais altas do escudo das Guianas. A
segunda subfamília é comum no norte da América do Sul cisandina, com uma espécie alcançando a bacia
platina. Os peixes dessa subfamília apresentam um padrão de colorido bastante vivo, algumas delas figurando
entre os peixes mais populares no hobby aquariófilo. Alimentam-se principalmente de pequenos invertebrados.
Copella arnoldi, uma espécie muito similar a Copella cf. compta do alto rio Tiquié, é freqüentemente retratado em
filmes de história natural, sendo conhecida nos países de língua inglesa como “splash tetra”. Desova em folhas
pouco acima da linha da água – os adultos borrifam água nos ovos até sua eclosão. No rio Tiquié foram
registradas quatro espécies de Lebiasinidae, todas elas pertencentes à subfamília Pyrrhulininae.

Copella cf. compta  Myers, 1927

Tukano: wiwasõ
Tuyuka: wisoaw‰

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado. Nadadeira adiposa ausente. Vinte e três a 27 escamas na linha
lateral; duas a quatro escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; duas escamas entre a linha
lateral e a nadadeira dorsal. Nadadeiras dorsal, pélvica e lobo superior da nadadeira caudal alongados em
exemplares adultos. Faixa lateral formada por manchas arredondadas ao longo do corpo. Nadadeira dorsal
com uma mancha arredondada. Em vida, com colorido violáceo ao longo do corpo e base das nadadeiras
dorsal e caudal; nadadeiras pélvicas e anal amareladas; olho avermelhado. Comprimento máximo: 5,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um dos peixes mais comuns nos igarapés pequenos de terra
firme, tanto de água clara como de água preta. É encontrada também nos igarapés maiores, mas pouco
abundante, e geralmente apenas exemplares pequenos (2 cm ou menores).
Observações: A espécie do rio Tiquié é similar, senão igual, a Copella compta descrita, até agora só
conhecida em São Gabriel da Cachoeira.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés. Diurno, vive no
fundo, subindo para pegar comida. Fica tanto na margem quanto no canal, em cardumes.
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REPRODUÇÃO  Não deve fazer piracema.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupim, formigas, gafanhotos), frutas podres que caem no rio e minhocas.

PESCA  Morre com timbó. Não pega bem com anzol, porque tem a boca pequena. Entra no imirõ e jequi.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  É irmão maior dos aracus, o rezador começa a benzer por eles. Já existiam desde
a origem no Lago de Leite e no Lago do Céu. Os daqui são benzidos primeiro.
São peixes de flauta sagrada (masãkurawi), quando as mulheres estavam menstruadas, ele mergulhou no
sangue delas, ficando com a cara manchada de vermelho.

Pyrrhulina semifasciata  Steindachner, 1876

Tukano: nik‰ põra petigu
Tuyuka: buti kapea, sik‰ pona petigu

Tradução: com-um-filho-acaba (tukano e tuyuka), olho-branco (tuyuka)

DESCRIÇÃO  Corpo alongado. Nadadeira adiposa ausente. Vinte e três a 26 escamas na linha lateral; duas
a três escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; duas escamas entre a linha lateral e a nadadeira
dorsal. Nadadeiras dorsal, pélvica e lobo superior da nadadeira caudal alongados em exemplares adultos.
Colorido marrom-claro, indivíduos grandes com manchas alaranjadas no centro das escamas, formando
faixas longitudinais. Uma estreita faixa preta longitudinal estendendo-se do focinho ao terço anterior do
corpo. Em vida, com nadadeiras peitorais, pélvicas e anal rosadas; nadadeira dorsal e caudal alaranjadas.
Nadadeira dorsal com uma mancha arredondada. Comprimento máximo: 7,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletada apenas em um pequeno igarapé de terra firme, afluen-
te do igarapé Açaí, e no igarapé Umari-Norte. Na última localidade, um único exemplar de pequeno tama-
nho foi obtido.
Observações: Identificação provisória, gênero com situação sistemática ainda confusa.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés. De hábitos diurnos,
é visto em casais.

REPRODUÇÃO  Nos igarapés.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos e minhocas.

PESCA  Não é alvo de pescaria. Quando é pego, é devolvido ao rio.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Não pode ser comido. Acredita-se que quem comer terá apenas um único filho.
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Nannostomus marginatus  Eigenmann, 1909

Tukano/Tuyuka: ta buu pi
Tradução: aturá-de-cotia-do-capim

DESCRIÇÃO Corpo moderadamente alongado. Nadadeira adiposa ausente. Vinte a 21 escamas na linha
lateral; duas escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; 2-3 escamas entre a linha lateral e a
nadadeira dorsal. Corpo claro, com três faixas longitudinais, uma ao longo do dorso, chegando ao lobo
superior da nadadeira caudal, a segunda do focinho ao lobo inferior da nadadeira caudal, e a terceira de
abaixo do olho, passando ao longo do ventre e atingindo a nadadeira anal. Em vida, com faixas vermelhas
nas nadadeiras dorsal, pélvicas e anal, e uma mancha dessa mesma cor na base dos raios centrais da
nadadeira caudal. Comprimento máximo: 2,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum nos igarapés maiores (Açaí, Umari-Norte), nos peque-
nos lagos marginais do rio Tiquié, entre Caruru e São Pedro, e em áreas marginais rasas, com vegetação,
do próprio Tiquié.
Observações: Registrado na Bacia do rio Essequibo (Guiana), Suriname, rios Japurá, Tapajós, Negro e
em afluentes menores do Amazonas na região de Iquitos, Peru (Weitzman, 1966; Weitzman & Cobb,
1975; Weitzman et al., 2001); ocorre também nas Bacias dos rios Uatumã e Trombetas (material no
MZUSP).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio, igarapés, lagos e poços, no capim das
margens. Diurno, é visto em cardumes.

HÁBITOS ALIMENTARES  Algas verdes (aburi).

PESCA  Pega com cesto de cipó ou de arumã, junto com camarão.
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Nannostomus digrammus  Fowler, 1913

Tukano: ta wai kanuaka
Tuyuka: ta wai pÞguga

Tradução: peixe-capim-pequeno

DESCRIÇÃO  Corpo alongado. Nadadeira adiposa presente. Vinte e quatro a 25 escamas na linha lateral;
três escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; uma escama entre a linha lateral e a nadadeira
dorsal. Corpo claro, com duas faixas longitudinais, uma, relativamente larga, estendendo-se do focinho à
base do lobo inferior da nadadeira caudal, e outra, bastante estreita, iniciando-se no alto da cabeça e se
prolongando até a base da nadadeira caudal. Nadadeira anal e lobo inferior da nadadeira caudal vermelhos.
Vermelho presente também no corpo, próximo da nadadeira anal em alguns indivíduos (machos reprodutivos).
Machos apresentam uma nadadeira anal muito desenvolvida, com os raios anteriores alargados. Compri-
mento máximo: 2,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum nos igarapés maiores (Açaí, Umari-Norte e igarapé
Onça) e nos pequenos lagos marginais do rio Tiquié, entre Caruru e São Pedro. Coletado também no
próprio rio Tiquié, em áreas marginais com vegetação aquática acima de Fronteira.
Observações: Ocorre nas Bacias dos rios Madeira, Negro, Trombetas, Purus e em tributários menores
do Amazonas, e na Bacia do rio Essequibo, Guiana (Weitzman, 1966; Weitzman & Cobb, 1975).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio, igarapés, lagos e poços, no capim das
margens. Diurno, é visto em cardumes.

HÁBITOS ALIMENTARES  Algas verdes (aburi).

PESCA  Pega com cesto de cipó ou de arumã, junto com camarão.
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 Família Erythrinidae – Família com três gêneros e seis espécies atualmente reconhecidas, que ocorre
da Costa Rica ao Rio de La Plata na Argentina. Popularmente conhecidos como traíras, trairões e jejus, as
espécies da família possuem corpo roliço, crânio com topo achatado e sem fontanelas, boca ampla, com
margem recortada e com dentes caniniformes de tamanho desigual, nadadeira caudal arredondada ou truncada,
e ausência de nadadeira adiposa. São peixes de tamanho médio a grande; o trairão (Hoplias aimara) alcança
mais de 1 metro de comprimento e 40 kg de peso (Planquette et al., 1996), sendo a maior espécie da ordem
Characiformes na região neotropical. Os Erythrinidae são predadores de espreita, principalmente ictiófagos, que
apresentam cuidado parental e preferem lagoas ou trechos remansosos de igarapés ou rios. As traíras têm
hábitos principalmente crepusculares a noturnos, o que é incomum na ordem Characiformes. Apresentam certa
importância para a pesca.

Erythrinus erythrinus (Bloch & Schneider, 1801)

Tukano: poa
Tuyuka: posa

Tradução: a palavra posa tem vários significados, mas é difícil associar esse
peixe a qualquer um deles. Refere-se a algo grande, como dia posa, rio grande,

que é como chamam o rio Uaupés.
Regional: acarapuru (Ramirez, 1997:149)

DESCRIÇÃO  Boca ampla. Corpo alongado, roliço. Nadadeira caudal arredondada. Osso maxilar relativa-
mente curto, indo pouco além do final da órbita. Trinta e uma a 36 escamas na linha lateral, três escamas
acima da linha lateral e três escamas abaixo desta. Exemplares adultos apresentando um colorido escu-
ro, com manchas alaranjadas no meio do corpo ou inferiormente. Exemplares jovens (de 1,8 a 3,4 cm)
apresentam séries de manchas verticalmente alongadas ao longo do tronco, um ocelo caudal e uma lista
média longitudinal. Ao longo do crescimento, as manchas vão sendo perdidas e, com cerca de 4 cm,
apenas a lista e o ocelo caudal permanecem. Por volta de 6 cm, a faixa mediana começa a se tornar
interrompida e o padrão de colorido adulto começa a se estabelecer. Comprimento máximo: 10,9 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Típico de igarapés pequenos de terra firme. Exemplares peque-
nos assemelham-se muito a Rivulus sp., com os quais compartilham o mesmo habitat preferencial (cabe-
ceiras de igarapés).
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Observações: Espécie amplamente distribuída pelos rios do norte da América do Sul cisandina (alcan-
çando, ao sul, o Espírito Santo). A taxonomia do gênero, contudo, nunca foi estudada em detalhe, e muito
provavelmente existe mais de uma espécie válida no gênero. Ver a espécie seguinte.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, sendo mais comum nos igarapés, lagos e poços.
Também é encontrado nos igapós e margens do rio, no fundo.

REPRODUÇÃO  Prepara lugar na areia ou no toco e põe seus ovos. Diz-se também que faz piracema na beira
do igarapé, na cheia, junto com jejus (uñu) e sarapós. Fica batendo no pau e deixa seus ovos. Às vezes os
ovos secam em cima de uma folha, com a vazante do igarapé, as abelhas aproveitam.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos quaisquer, larvas, peixes pequenos ou alevinos, camarões e minhocas. Come
também frutas e suas larvas (açaí, espécies de sorva, cunuri, jenipapo do rio, e outras).

PESCA  Com vara de pesca, anzol de espera e timbó.

Erythrinus sp.
Tukano: tubu

Tuyuka: posa duporo
Tradução: difícil tradução, palavra de origem incerta. Em tuyuka, duporo significa
o lugar onde se coloca algo, por exemplo, biaru duporo (local onde se coloca as

panelas de quinhampira na maloca).
Regional: jeju

DESCRIÇÃO  Boca ampla. Corpo alongado, roliço. Nadadeira caudal arredondada. Osso maxilar relativa-
mente curto, indo até pouco além do final da órbita. Trinta e três escamas na linha lateral, três escamas
acima da linha lateral e três escamas abaixo desta. Colorido geral marrom-escuro, com manchas escuras
formando listas verticais discretas na parte posterior do tronco. Uma grande mancha oval, escura, no
pedúnculo caudal. Discretas listas escuras pós-orbitais, na cabeça. Nadadeira caudal com muitas listas
verticais escuras. Comprimento máximo: 6,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado em um único igarapé, em simpatria com Erythrinus
erythrinus.
Observações: Esta parece ser uma espécie distinta de Erythrinus erythrinus. Mais estudos sobre a
taxonomia do gênero são, contudo, necessários para confirmar essa hipótese.
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OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, sendo mais comum nos igarapés, lagos e poços.
Acima de Cachoeira Comprida, nos igarapés da área da fronteira, são mais abundante e maiores, quase como
traíras. Também é encontrado nos igapós e margens do rio, no fundo. Diurno, é visto em casais.

REPRODUÇÃO  Prepara lugar na areia ou no toco e põe seus ovos. Diz-se também que faz piracema na beira
do igarapé, na cheia, junto com jejus (uñu) e sarapós. Fica batendo no pau e deixa seus ovos. Às vezes os
ovos secam em cima de uma folha e as abelhas aproveitam.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos quaisquer, larvas, peixes pequenos ou alevinos, camarões e minhocas. Come
também frutas e suas larvas (açaí, espécies de sorva, cunuri, jenipapo do rio e outras).

PESCA  Com vara de pesca, anzol de espera e timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Chegam a 20 cm. Dizem que, quando são cercados, podem desviar por terra.
Crianças não devem comer.

Hoplerythrinus unitaeniatus (Agassiz, 1829)

Tukano/Tuyuka: uñu
Tradução: jeju
Regional: jeju

DESCRIÇÃO  Boca ampla. Corpo alongado, roliço. Nadadeira caudal arredondada. Osso maxilar longo,
ultrapassando bastante a órbita. Trinta e três escamas na linha lateral, três escamas acima da linha
lateral e três escamas abaixo desta. Colorido cinzento-claro, com uma mancha redonda sobre o opérculo
e uma faixa escura longitudinal ao longo do corpo. Em vida, nadadeiras peitorais, pélvicas e anal alaranjadas,
pelo menos nos exemplares jovens. Comprimento máximo: 19,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Os poucos exemplares coletados foram obtidos em pequenos
igarapés de terra firme.
Observações: Apresenta distribuição geográfica em grande parte coincidente com Erythrinus erythrinus e
como ela, não foi ainda objeto de um estudo taxonômico detalhado.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, sendo mais comum nos igarapés, lagos e poços.
Também é encontrado nos igapós e margens do rio, no fundo. Diurnos, é visto em casais.

REPRODUÇÃO  Faz piracema em igarapés, na enchente, como o Veado, próximo a Caruru. Preferem igarapés
de águas pretas.
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HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos quaisquer (borboleta, gafanhoto, barata d’água, cupins e formigas); aranha;
larvas, peixes pequenos ou alevinos, camarões e minhocas. Come também frutas e suas larvas (açaí, espé-
cies de sorva, cunuri, jenipapo do rio e outras).

PESCA  Com vara de pesca com qualquer isca, anzol de espera e timbó. Entra no matapi, jequi, cacuri e
caiá. Também usa-se malhadeira e puçá.

Hoplias aff. lacerdae  Miranda Ribeiro, 1908

Tukano: a poaro
Tuyuka: ka poa

Tradução: pena-de-gavião (porque é bem colorido, como pena de gavião real)
Regional: trairão

DESCRIÇÃO  Boca ampla. Corpo alongado, roliço. Nadadeira caudal arredondada. Osso maxilar moderada-
mente longo, ultrapassando um pouco a margem posterior da órbita. Trinta e quatro a 38 escamas na linha
lateral, 4-5 escamas acima da linha lateral e quatro escamas abaixo desta. Colorido escuro, com áreas
mais claras de formato irregular, distribuídas ao longo do tronco; área gular uniformemente escura; nada-
deiras dorsal e caudal escuras, com manchinhas claras; nadadeiras peitorais, pélvicas e anal uniforme-
mente escuras. Comprimento máximo: 23,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletada no rio Tiquié e na boca de igarapés grandes, como o
Umari-Norte, acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Esta é uma espécie ainda não descrita, do grupo Hoplias lacerdae, endêmica da Bacia do
rio Negro (O.T.Oyakawa, com. pess.).

OCORRÊNCIA E HABITAT  A ocorrência desse peixe é mais singular: existe até a Cachoeira Comprida e está
ausente de alguns igarapés grandes, como o Umari-Norte. No Cabari existe até as cabeceiras, mas no Onça
fica só a jusante da primeira cachoeira. No Açaí, é encontrada até a cachoeira Garabó. Prefere o rio e igarapés
grandes. São tanto diurnos quanto noturnos, vistos em casais.

REPRODUÇÃO  Põe ovos, mas não se vê. Deve acontecer no oco do pau.
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HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos quaisquer, larvas, peixes pequenos ou alevinos, camarões e minhocas. Come
também frutas e suas larvas (açaí, espécies de sorva, cunuri, jenipapo do rio e outras).

PESCA  Pega com vara de pesca, anzol de espera, anzol e linha, malhadeira, puçá e timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Em comparação com a traíra, é mais curto, mais largo e mais escuro.
No mito tukano, Yepa Oãku soprou a zarabatana e acertou o gavião real, que ainda tentou voar, mas caiu no
igarapé Cubiu (Etoaya). As penas menores da asa dessa ave transformaram-se nesse peixe, enquanto as
maiores viraram traíras.

Hoplias aff. malabaricus (Bloch, 1794)

Tukano: doe
Tuyuka: dose

Tradução: traíra
Regional: traíra

DESCRIÇÃO  Boca ampla. Corpo alongado, roliço. Nadadeira caudal arredondada. Osso maxilar longo,
ultrapassando bastante a órbita. Trinta e oito a 41 escamas na linha lateral, cinco escamas acima da linha
lateral e 4-5 escamas abaixo desta. Colorido marrom-claro, com uma faixa longitudinal larga ao longo do
meio do corpo (não discernível em todos os exemplares); abaixo da linha lateral, o corpo é mais claro; área
ventral (incluindo região gular) bastante clara, com manchas irregulares escuras. Nadadeiras dorsal, cau-
dal e anal escuras, com faixas claras transversais no eixo dos raios das nadadeiras; nadadeiras peitorais
e pélvicas levemente barradas. Comprimento máximo: 22 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum no rio Tiquié, acima e abaixo da cachoeira Caruru. Ao
contrário da espécie anterior, que parece estar confinada aos cursos de água maiores, ocorre também nos
igarapés pequenos e lagos marginais.
Observações: Hoplias malabaricus é um provável complexo de espécies, amplamente distribuído pela
América do Sul cisandina.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés, lagos e poços. Maior na área
acima da Cachoeira Comprida. É noturno e solitário.
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REPRODUÇÃO  Põe seus ovos nas raízes, no tempo em que a pupunha está ficando madura, corresponde às
estações Dasiaw‰ puero (Enchente de Camarão) e Muha puero (Enchente de Jacundá), a partir de novembro.
Cuida dos ovos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos quaisquer, larvas, mas sobretudo peixes. Chega a comer ratos e cobras.

PESCA  Principalmente com anzol de espera, isca de peixe, durante a noite. Acima da fronteira, no tempo da
desova, pegam com um pau com ponta de prego, que é enfiado nas raízes onde as traíras se escondem para
desovar. Quando encontram, cortam as raízes com terçado e tiram as traíras de seus ninhos.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  (ver ficha do Hoplias aff. lacerdae)
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 Família Acestrorhynchidae – Família composta por um único gênero, Acestrorhynchus, com 16
espécies válidas. Distribuem-se pela maioria das bacias hidrográficas cisandinas, do sistema do rio Orinoco à
Bacia Platina. São peixes alongados, bastante comprimidos lateralmente, de focinho cônico, boca ampla com
muitos dentes caniniformes, de tamanhos desiguais, e com rastros branquiais espinhosos. Conhecidas popular-
mente como cachorrinhas, ueuas ou peixe-cachorro, os representantes da família apresentam tamanho peque-
no a médio, variando entre 6 cm a 40 cm de comprimento quando adultas. São ictiófagos, que preferem trechos
remansosos de rios e lagoas.

Acestrorhynchus falcatus (Bloch, 1794)

Tukano/Tuyuka: ñosowi niti petigu
Tradução: peixe-japim-de-pinta-de-carvão

Regional: peixe-cachorro

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, comprimido lateralmente; focinho pontudo. Nadadeira dorsal posicionada
atrás do meio do corpo. Nadadeira caudal bastante furcada. Linha lateral com 86 a 93 escamas, 15 a 20
escamas entre a linha lateral e a nadadeira dorsal, 7-8 escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira
pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados, seguidos por 22-25 raios ramificados. Colorido
claro, com uma grande mancha escura pouco posterior à cabeça e uma manchinha redonda, escura, no
pedúnculo caudal. Em vida, nadadeiras dorsal, adiposa e caudal alaranjadas; nadadeiras peitorais, pélvi-
cas e anal amareladas. Comprimento máximo: 18,3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Ocorre nos igarapés maiores (Açaí e Umari-Norte), nos peque-
nos lagos marginais ao rio Tiquié, entre Caruru e São Pedro, e no próprio rio Tiquié, acima e abaixo de
Caruru.
Observações: Amplamente distribuída pela Bacia do rio Orinoco, rios guianenses e Bacia Amazônica
(Menezes, 1969; Menezes & Géry, 1983; López-Fernández & Winemiller, 2003).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés maiores. Até as
cabeceiras dos igarapés Cabari e Onça. Na enchente, entra e sai de igarapés menores e poços. Nada na
superfície, pegando piabas. Diurno, é visto em casal ou grupos pouco maiores.

REPRODUÇÃO  Faz piracema no barranco, quando o rio enche, deixando os ovos, como fazem os aracus.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes pequenos, camarões e minhocas.
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PESCA  À noite, quando entra nos igarapés mais rasos, é pescado com zagaia. Pode ser pego ainda com
malhadeira, puçá, vara de pesca. Quando sobe com outros peixes, entra no jequi, matapi ou cacuri.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Em uma versão tuyuka da história dos Diroa, primeiro eles se transformaram em
kurubisa e depois, para pular o pari colocado para pegá-los, viraram ñosowi e pularam. Por isso, quando
cercam com pari hoje em dia, eles sempre pulam. Esse de pinta preta era fraco para pular, enquanto o maior
já pulava bem. A mulher de Yutõu, sua avó, pegou um punhado de folhas de we (tintura corporal preta) prepa-
rada e jogou nele. Por isso ficou com essa pinta preta. Eles também são insaciáveis, não param de comer.
Existem outras três espécies:

Ñosowi sipigu (peixe-japim-liso, pinta preta ausente): espécie menor, que ocorre em todos os trechos do
alto Tiquié, entra nos igarapé Cabari e Onça.

Noop† (ondulado, gancho): espécie maior, sem pinta, que ocorre até a cachoeira Caruru. No Cabari chega
até a primeira cachoeira e, no Onça, entra ocasionalmente para alimentar-se de peixes (dikea, yoara,
sibiokura, meproa etc.) e camarões.

Umuwai (peixe-japu): é o maior de todos, todo claro, que ocorre até Caruru. É muito raro acima de Pari-
Cachoeira.
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 Família Cynodontidae – Família que apresenta três gêneros e sete espécies, distribuídas pelos princi-
pais sistemas hidrográficos da América do Sul cisandina: rio Orinoco, rios guianenses, Bacia Amazônica e Bacia
Platina. Conhecidas popularmente como cachorras, são peixes de médio a grande porte; espécies de Hydrolycus
atingem pelo menos 65 cm de comprimento e estão entre os maiores Characiformes da região neotropical. São
facilmente reconhecíveis por sua boca grande, oblíqua, com um par de caninos no dentário muito desenvolvidos,
que se encaixam superiormente em foramens no focinho. A cintura escapular é muito desenvolvida nestes
peixes, o que fica externamente evidente pela presença de nadadeiras peitorais muito desenvolvidas e um peito
muito comprimido ventralmente, com séries de escamas projetando-se ventralmente além da parede do corpo.
São predadores de meia água e superfície, alimentando-se de outros peixes.

Cynodon septenarius  Toledo-Piza, 2000

Tukano: yehe poari
Tuyuka: yee poari

Tradução: pena-de-garça
Regional: pirandira

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, relativamente alto na altura das nadadeiras peitorais, muito comprimido
lateralmente. Boca grande, oblíqua. Dentes cônicos, de tamanhos desiguais, ao longo de todo o pré-
maxilar, maxilar e dentário. Dentes maiores presentes na sínfise dos dentários. Presença de uma quilha
da região gular à base das nadadeiras pélvicas; séries de escamas moles fazendo a borda da quilha entre
as nadadeiras peitorais e as pélvicas. Nadadeiras peitorais muito desenvolvidas. Nadadeiras pélvicas
posicionadas lateralmente (não ventralmente) no corpo. Nadadeira dorsal recuada, situada atrás do meio
do corpo. Linha lateral com 107 escamas, 17 escamas entre a linha lateral e a nadadeira dorsal, 19
escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira anal. Nadadeira anal muito longa, com dois raios não
ramificados, seguidos por 76 raios ramificados. Colorido claro, com topo da cabeça e dorso mais escuros;
uma grande mancha umeral arredondada, escura. Nadadeiras peitorais e área de sua inserção no corpo
escurecidas. Comprimento máximo: 21 cm.
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Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar foi coletado, abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Ocorre, na Bacia Amazônica, nos rios Negro, Uatumã, Tefé, Trombetas, Tapajós, Branco e
Tocantins; também ocorre no alto rio Orinoco (Venezuela) e no rio Essequibo (Guiana) (Toledo-Piza, 2000).

OCORRÊNCIA E HABITAT  A jusante de Caruru. No Cabari e no Onça, permanece abaixo da primeira cachoeira.
Passa quando o rio está bem cheio. É encontrado no rio e nos igarapés, ficando mais no fundo. Entra nos
igarapés menores à noite para se alimentar de peixes pequenos. Diurno, vive em grupos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema junto com aracu-riscado (no Cabari) e faz com yehe hoawu próximo à ilha
situada abaixo da foz do Moaya.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes (piabas, sarapós e outros) e camarões.

PESCA  É mais pescado com linha e anzol, com isca de peixe ou camarão. Entra no cacuri e sempre cai no
caiá do Cabari. Com timbó morre logo. Pode ser encontrado facheando à noite.

Hydrolycus tatauaia  Toledo-Piza, Menezes & Santos, 1999

Tukano: yehe hoaw‰
Tuyuka: yee yoaw‰

Tradução: da-garça-comprida
Regional: pirandira

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, relativamente alto na altura das nadadeiras peitorais, com-
primido lateralmente. Boca grande, oblíqua. Dentes cônicos, de tamanhos desiguais, ao longo de todo o
pré-maxilar, maxilar e dentário. Um par de dentes consideravelmente maior que os demais presente na
sínfise dos dentários (isto é, extremidade da mandíbula inferior). Presença de uma quilha da região gular
à base das nadadeiras pélvicas; séries de escamas moles fazendo a borda da quilha entre as nadadeiras
peitorais e as pélvicas. Nadadeiras peitorais muito desenvolvidas. Nadadeiras pélvicas posicionadas late-
ralmente (não ventralmente) no corpo. Nadadeira dorsal recuada, situada atrás do meio do corpo. Linha
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lateral com 124 escamas, 22 escamas entre a linha lateral e a nadadeira dorsal, 22 escamas entre a linha
lateral e a base da nadadeira anal. Nadadeira anal longa, com três raios não ramificados, seguidos por 37
raios ramificados. Colorido claro, com topo da cabeça e dorso mais escuros; uma mancha escura alongada
imediatamente após a cabeça; borda da nadadeira caudal escurecida. Comprimento máximo: 36 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar foi coletado, abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Amplamente distribuída pela Bacia Amazônica, alto rio Orinoco e rio Essequibo (Guiana)
(Toledo-Piza et al., 1999).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Encontrado a jusante de Caruru, no fundo do rio. Entra nos igarapés maiores, como
Onça e Cabari, só à noite, para se alimentar. Diurno, vive em grupos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema no mesmo local do aracu-riscado (no Cabari) e com yehe poari próximo à ilha
situada abaixo da foz do Moaya.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes (piabas, sarapós e outros) e camarões.

PESCA  É mais pescado com linha e anzol, com isca de peixe ou camarão. Entra no cacuri e sempre cai no
caiá do Cabari. Com timbó morre logo. Pode ser encontrado facheando à noite.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Existe outra espécie agrupada com yehe poari e yehe hoaw‰ pelos Tukano, chamada
kuyá.
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 Família Characidae – A mais diversa família da ordem Characiformes, com aproximadamente 960
espécies conhecidas. É um grupo bastante heterogêneo morfologicamente, que ocorre do extremo sul dos
Estados Unidos à Patagônia. Nesta família estão compreendidas as piranhas, os pacus, as piabas, as cacundas,
as matrinchãs e o neon-tetra. Ainda não existe um arranjo sistemático satisfatório que organize essa diversidade;
abaixo, algumas espécies são incluídas em subfamílias, mas a maioria é considerada como “incertae sedis”
dentro da família.
 Subfamília Bryconinae – Esta subfamília compreende aproximadamente 40 espécies, distribuídas do sul

do México ao Rio de Prata. São conhecidas popularmente na Amazônia como matrinchãs e jatuaranas. Possu-
em um corpo relativamente alongado, pouco comprimido lateralmente. Apresentam três séries de dentes no pré-
maxilar. São peixes de médio a grande porte, variando de 15 a 70 cm de comprimento quando adultos. Algumas
espécies, como Brycon amazonicus, empreendem grandes migrações reprodutivas. São onívoros, alimentando-
se de frutos, flores, insetos e outros peixes. As matrinchãs e jatuaranas estão entre os peixes mais apreciados
como alimento na Amazônia, sendo um importante alvo da pesca.

Brycon pesu  Müller & Troschel, 1844

Tukano/Tuyuka: wirari
Tradução: nome de possível origem na língua geral

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado. Linha lateral com quarenta e três escamas; sete escamas
entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, três escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadei-
ra anal com três raios não ramificados e 18 raios ramificados. Colorido claro, prateado em vida, com uma
mancha umeral e uma barra negra terminal na nadadeira caudal. Comprimento máximo: 14,0 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar coletado abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Amplamente distribuído pela Bacia do rio Orinoco, rios guianenses e Bacia Amazônica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, no canal do rio. No Cabari, quase alcança as cabeceiras. É
diurno e visto em grupos de dois ou três.

REPRODUÇÃO  Não faz piracema.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupim, térmitas, borboletas etc.); frutas (cunuri, sorva, uacu,
patiduka, nitiadukaperi, waiwasõ, japurá, jenipapo-do-rio, uirapixuna-do-rio); minhocas.
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PESCA  Com vara de pesca e, às vezes, malhadeira.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  É peixe de correnteza.

Brycon melanopterus (Cope, 1871)

Tukano: miõ wi
Tuyuka: wenawe

Tradução: peixe-cabari (tukano); pescador-de-piaba (tuyuka)
Regional: matrinxã

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado. Olho com membrana adiposa bem desenvolvida. Linha
lateral com 61 escamas; 12 escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, cinco escamas entre a
linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 23 raios ramificados.
Colorido claro, prateado em vida, com uma mancha umeral bem distinta, uma larga faixa oblíqua preta
originando-se na base da nadadeira pélvica e estendendo-se até o lobo superior da nadadeira caudal, e
discretas e estreitas listras longitudinais ao longo do corpo. Comprimento máximo: 22,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar foi coletado, abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Exclusivo da Bacia Amazônica, onde ocorre na calha do Solimões/Amazonas, ao longo
dos rios Madeira e Negro, e no baixo curso de alguns outros tributários.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Pedra Curta, sendo mais comum até Caruru e, acima daí, até
Dosetaro (meio caminho de Caruru a Pedra Curta). Antes ainda não existia acima de Caruru. É encontrado no
rio e nos igarapés grandes. No Cabari, sobe as cachoeiras, mas não chega às cabeceiras. É visto mais na
superfície e na margem. Diurno, come também em noite de luar e vive em grupos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema junto com aracu-riscado.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupim, térmitas, borboletas etc.); frutas (cunuri, sorva, uacu,
patiduka, nitiadukaperi, waiwasõ, japurá, jenipapo-do-rio, uirapixuna-do-rio); minhocas; e peixes.

PESCA  É mais pescado com linha e anzol, espera e vara de pesca; também com malhadeira e puçá; matapi
(mas não com jequi).

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Passam a cachoeira Caruru porque são gente.  Atinge 30 cm acima de Caruru.
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 Subfamília Characinae – Esta subfamília compreende aproximadamente 12 gêneros e 70 espécies.
Possuem nadadeira anal em geral longa, corpo comprimido lateralmente e dentes cônicos ou “mamiliformes”,
exceção feita por Phenacogaster, que, como a maioria dos Characidae, apresenta dentes multicuspidados. As
cacundas, como são conhecidos popularmente os representantes dessa subfamília, são peixes de pequeno a
médio porte, insetívoros ou ictiófagos. Espécies do gênero Roeboides tem como principal item de sua dieta
escamas de outros peixes (“lepidofagia”), que arrancam graças à presença de dentes arredondados, de pontas
agudas (“mamiliformes”) situados fora da boca.

Charax cf. pauciradiatus (Günther, 1864)

Tukano/Tuyuka: ekÞyuro
Tradução: fuço-virado-para-cima

DESCRIÇÃO  Corpo alto, com uma gibosidade (“corcunda”) na região dorsal, anterior à nadadeira dorsal.
Dentes cônicos, de tamanhos desiguais. Linha lateral com 54-57 escamas; 11-15 escamas entre a linha
lateral e a origem da nadadeira dorsal, 9-12 escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica.
Três raios não ramificados, seguidos por 44-47 raios ramificados na nadadeira anal. Colorido escurecido,
com uma faixa oblíqua, dirigida para baixo, a partir do olho, uma mancha escura no meio do corpo, pouco
acima da linha lateral, e uma mancha preta caudal. Nadadeiras anal e caudal avermelhadas em vida.
Comprimento máximo: 12,4 cm.

Distribuição observada no alto Tiquié: Ocorre nas praias do rio Tiquié, e em igarapés grandes como o
Umari-Norte. Está presente acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Conhecida da região do baixo Amazonas (Lucena, 1987). Identificação provisória.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés, principalmente pequenos. No
Onça, chega até a primeira cachoeira; no Cabari, até as cabeceiras. Fica no fundo e onde tem capim. Mais
noturno, é visto só e em grupos pequenos.

REPRODUÇÃO  É possível que faça reprodução junto com sarapós e jejus.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos, frutas quaisquer, camarões, peixinhos e minhocas.

PESCA  Com vara de pesca, isca de minhoca ou térmita mekã; anzol de espera; matapi (mas não com jequi);
malhadeira e puçá.
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ORIGEM E COMENTÁRIOS  Caso o imirõ pudesse ser deixado à noite, ele entraria; mas quando se faz isso, as
traíras quebram a parte do fundo dessa trampa.

Acestrocephalus cf. ginesi  Lasso & Taphorn, 1999

Tukano/Tuyuka: diasiriro
Tradução: rio-crespo (siriro refere-se a uma textura

intermediária entre lisa e enrugada)

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado, comprimido lateralmente. Focinho pontudo, maxilar longo,
ultrapassando a margem posterior do olho. Escamas ctenóides presentes em todo o corpo. Dentes cônicos,
de tamanhos desiguais. Linha lateral com 63-69 escamas; 10-11 escamas entre a linha lateral e a origem
da nadadeira dorsal, 9-11 escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica. Quatro raios não
ramificados, seguidos por 29-31 raios ramificados na nadadeira anal. Colorido claro, com pigmentação
escura difusa, principalmente concentrada sobre a cabeça, ao longo da linha média do corpo e formando
uma mancha muito difusa no pedúnculo caudal. Comprimento máximo: 9,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletada durante a noite em praias do rio Tiquié, abaixo da
cachoeira Caruru.
Observações: Gênero atualmente sendo revisto (N. A. Menezes); identificação preliminar.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Ocorre abaixo da cachoeira Caruru, permanece no fundo do rio durante o dia. Sobe
o Cabari, permanecendo onde tem lagos, alimentando-se de peixes pequenos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Outros peixes.

PESCA  Anzol (vara e espera), com isca de peixe e daracubi.
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Phenacogaster sp.
Tukano: nukupori seaw‰

Tuyuka: ditatupari maku waiponaw‰
Tradução: piaba-da-areia. Em tuyuka, waiponaw‰ significa, literalmente, “filhote-de-peixe”

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Apresenta pseudotímpano. Linha
lateral com 33-37 escamas; seis escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; quatro escamas entre
a linha lateral e a base da nadadeira pélvica. Nadadeira anal longa, com três raios não ramificados e 28-31
ramificados. Colorido claro, translúcido em vida, com uma manchinha escura oblíqua na borda inferior do
olho, uma mancha umeral pequena pouco atrás do pseudotímpano, e uma mancha escura grande no
pedúnculo caudal. Nadadeiras dorsal e caudal alaranjadas em vida. Comprimento máximo: 4,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum em praias e na margem do rio Tiquié, abaixo da cacho-
eira Caruru.
Observações: Gênero com situação taxonômica ainda muito confusa; não foi possível uma identificação
específica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  A jusante da cachoeira Caruru, no rio e os igarapés maiores (no Cabari e Onça
chegam até as cabeceiras), junto às margens. Diurno, é visto em grupos pequenos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema junto com aracu-riscado.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos e minhocas.

PESCA  Vara de pescar; puçá ou malhadeira de um dedo; timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Sobe junto com as piabas kuisere.
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 Subfamília Iguanodectinae – Subfamília que compreende dois gêneros e 11 espécies. São peixes muito
alongados, com corpo comprimido lateralmente, nadadeira anal muito longa, dentes pedicelados, multicuspida-
dos, e membranas branquiais unidas entre si e livres do istmo. Distribuem-se pelo norte da América do Sul
cisandina: rio Orinoco, rios guianenses e Bacia Amazônica; uma espécie atinge a Bacia Platina. São peixes de
pequeno porte (comprimento máximo 13 cm).

Iguanodectes spilurus (Günther, 1864)

Tukano: pirõapuapi
Tuyuka: pinoasipuapi

Tradução: brinco-de-ouro-de-cobra

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado, comprimido lateralmente. Linha lateral com 61 a 64 escamas. Nove a
dez escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; cinco escamas entre a linha lateral e a base da na-
dadeira pélvica. Nadadeira anal longa, com três raios não ramificados e 32-34 ramificados. Colorido claro,
com uma mancha escura no lobo superior da nadadeira caudal, precedida por um ocelo amarelo. Compri-
mento máximo: 7,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Apenas dois exemplares coletados, um no próprio rio Tiquié,
outro em um grande tributário (igarapé Cabari), abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Espécie amplamente distribuída nos rios do norte da América do Sul cisandina (Géry,
1993).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Ocorre abaixo da cachoeira Caruru, no rio e nos igarapés maiores, tanto no canal
quanto na margem, na superfície e na coluna d’água. No Cabari, não passa da primeira cachoeira. Diurno,
come também em noite de luar, é visto em grupos pequenos, de dois ou quatro.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, manivaras, gafanhotos); frutas; minhocas.

PESCA  Durante piracema, com malhadeira ou puçá. Vara de pescar; matapi (jequi não pega); timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Tem muito pitiu, muitos não comem.
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 Subfamília Serrasalminae – Subfamília que apresenta 15 gêneros e 80 espécies, distribuídas essencial-
mente no norte da América do Sul cisandina: rio Orinoco, rios guianenses e Bacia Amazônica. Algumas espécies
poucas ocorrem na Bacia do rio São Francisco e Bacia Platina. A esta subfamília pertencem os pacus, as
piranhas e o tambaqui. São peixes de médio a grande porte; o tambaqui alcança quase um metro de comprimen-
to e cerca de 30 kg, sendo a segunda maior espécie de caraciforme neotropical (a maior espécie da ordem na
região neotropical é o trairão). São peixes arredondados, apresentando área ventral muito comprimida, com
escamas ventrais modificadas em forma de serra na maioria das espécies. Dentes são triangulares, afiados e
pontudos nas piranhas, molariformes ou incisiformes nos pacus. Pacus são em sua maioria frugívoros; espécies
dos gêneros Mylesinus e Tometes, no entanto, alimentam-se quase que exclusivamente de talos e folhas de
Podostemaceae (caruru), uma planta aquática que cresce aderida às rochas das cachoeiras. Muitos pacus
apresentam acentuado dimorfismo sexual, com os machos apresentando nadadeiras anais bilobadas e, por
vezes, nadadeiras dorsais filamentosas. As piranhas, por outro lado, são principalmente carnívoras, embora
algumas também comam frutos. Os Serrasalminae apresentam grande importância na pesca. A péssima repu-
tação que as piranhas apresentam, de carnívoras vorazes e perigosas, além de muito exagerada, aplica-se a
poucas espécies.

Serrasalmus sp.
Tukano/Tuyuka: buu
Tradução: piranha
Regional: piranha

DESCRIÇÃO  Corpo alto, arredondado, comprimido lateralmente. Focinho muito curto. Área ventral muito
comprimida; de imediatamente abaixo da nadadeira peitoral ao início da nadadeira anal, quilhada, com 33
escamas modificadas (“serras”). Nadadeiras pélvicas inseridas lateralmente (não ventralmente). Dentes
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do dentário triangulares, com cúspides laterais presentes. Escamas muito pequenas, 86 na linha lateral,
41 entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, e 33 entre a linha lateral e a nadadeira anal. Nadadeira anal
com três raios não ramificados, seguidos por 31 raios ramificados. Nadadeira dorsal curta, apresentando
três raios não ramificados, seguidos por 13 raios ramificados. Colorido geral claro; área gular avermelhada;
muitas manchas arredondadas, espalhadas por todo o tronco; nadadeira caudal com uma mancha escu-
ra, em forma de V, basal. Comprimento máximo: 14,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Ocorre apenas abaixo da cachoeira do Caruru.
Observações: Gênero de taxonomia complexa e ainda confusa; uma identificação específica não foi
possível.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, sendo ocasional.

Myleus cf. asterias (Müller & Troschel, 1844)

Tukano/Tuyuka: suna hu
Tradução: pacu-caju

Regional: pacu

DESCRIÇÃO  Corpo alto, arredondado, comprimido lateralmente. Focinho muito curto. Área ventral muito
comprimida; desde imediatamente abaixo da nadadeira peitoral ao início da nadadeira anal, quilhada, com
45 escamas modificadas (“serras”). Nadadeiras pélvicas inseridas lateralmente (não ventralmente). Den-
tes do dentário molariformes, com cúspide maior, central, pontuda. Escamas muito pequenas, 104-106 na
linha lateral, 42-43 entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, e 43-46 entre a linha lateral e a nadadeira anal.
Nadadeira anal com três raios não ramificados, seguidos por 36-37 raios ramificados. Nadadeira dorsal
longa, apresentando três raios não ramificados, seguidos por 27 raios ramificados. Colorido geral pratea-
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do; cabeça e dorso cinza-escuros, com manchas claras espalhadas no dorso; área ventral e parte anterior
da nadadeira anal vermelhas. Comprimento máximo: 21 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um exemplar jovem (1,9 cm), pertencente a esta espécie ou a
Myleus sp., foi coletado em fins de outubro nas corredeiras à montante da cachoeira Caruru.
Observações: Ocorre na Bacia Amazônica, nos rios que drenam o escudo das Guianas (Jégu, in Reis et
al., 2003).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, no rio e nos igarapés grandes. Tem hábitos diurnos, mas
também come em noite de luar. É visto em casal ou pequenos grupos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Todas as frutas (cunuri, japurá, uacu, açaí, jenipapo-do-rio, uirapixuna etc.), e insetos
(aranhas, formigas, içá, barata d’água, gafanhotos etc.)

PESCA  Vara de pescar, malhadeira, cacuri, espera.

Myleus sp.
Tukano: uhu musa peritigu
Tuyuka: hu musa peritigu

Tradução: pacu-de-pinta-de-urucum (vermelha)

DESCRIÇÃO  Corpo alto, arredondado, comprimido lateralmente. Focinho muito curto. Área ventral muito
comprimida; desde imediatamente abaixo da nadadeira peitoral ao início da nadadeira anal, quilhada, com
32 escamas modificadas (“serras”). Nadadeiras pélvicas inseridas lateralmente (não ventralmente). Den-
tes do dentário molariformes, com cúspide maior, central, pontuda. Escamas muito pequenas, 110 na
linha lateral, 37 entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, e 23 entre a linha lateral e a nadadeira anal.
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Nadadeira anal com três raios não ramificados, seguidos por 35 raios ramificados. Nadadeira dorsal longa,
apresentando três raios não ramificados, seguidos por 27 raios ramificados. Colorido geral cinza-prateado,
com boca e área gular douradas; manchas cor de ferrugem espalhadas pelo corpo. Comprimento máximo:
23,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: O único exemplar coletado foi apanhado no igapó do igarapé
Açaí, acima da cachoeira Caruru.
Observações: Gênero de taxonomia complexa e mal conhecida; não foi possível uma identificação espe-
cífica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até as cabeceiras, no rio, igarapés grandes e igapós. Diurno, é visto em casais.

REPRODUÇÃO  Faz piracema (ou parece fazê-lo, pulando fora d’água) no verão ou na vazante.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (como aranhas e borboletas); e frutas quaisquer.

Utiaritichthys sp.
Tukano: makuÞ musa peritigu

Tuyuka: makuÞ
Tradução: pacu-grande-pinta-de-urucum (tukano), pacu-grande (tuyuka)

DESCRIÇÃO  Corpo alto, arredondado, mas com perfil abdominal mais ou menos reto; corpo comprimido
lateralmente. Focinho muito curto. Área ventral comprimida; desde pouco à frente das nadadeiras pélvicas
ao início da nadadeira anal, quilhada, com 19 escamas modificadas (“serras”). Nadadeiras pélvicas inseridas
lateralmente (não ventralmente). Dentes do dentário molariformes, com cúspide maior, central, pontuda.
Escamas pequenas, 82 na linha lateral, 38 entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, e 33 entre a linha
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lateral e a nadadeira anal. Nadadeira anal com três raios não ramificados, seguidos por 38 raios ramifica-
dos. Nadadeira dorsal moderadamente longa, apresentando três raios não ramificados, seguidos por 21
raios ramificados. Colorido geral prateado, acinzentado dorsalmente, com manchas pequenas, amarelo-
ferruginosas espalhadas pelos flancos. Comprimento máximo: 28 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Os exemplares examinados foram coletados em cachoeiras.
Observações: Espécie provisoriamente identificada neste gênero; provavelmente nova.

OCORRÊNCIA E HABITAT  A jusante da cachoeira Caruru, no rio e nos igarapés grandes, no canal, especialmen-
te no remanso das cachoeiras. É diurno e visto em casal ou grupos de três ou quatro.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos no caruru das cachoeiras.

HÁBITOS ALIMENTARES  Qualquer fruta (cunuri, japurá, uacu, açaí, jenipapo-do-rio, uirapixuna etc.), da planta
aqüática caruru (que fica presa às pedras das cachoeiras) e de minhocas.

PESCA  Vara de pescar; malhadeira; cacuri; linha.

Tometes sp.
Tukano: makuÞ moadari kuogu

Tuyuka: makuÞ moadari tigu
Tradução: pacu-grande-de-filamento-na-nadadeira-dorsal (moadari significa

os filamentos que se estendem das extremidades da nadadeira dorsal)

DESCRIÇÃO  Corpo alto, arredondado, mas com perfil abdominal mais ou menos reto; corpo comprimido
lateralmente. Focinho curto. Área ventral comprimida, mas apenas após o início das nadadeira pélvicas,
quilhada e apresentado serras (nenhuma serra no exemplar adulto). Nadadeiras pélvicas inseridas ventral-
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mente. Dentes do dentário espatulados, tricuspidados no exemplar jovem; molariformes no adulto. Dentes
do dentário comprimidos, espatulados. Escamas pequenas, 82-83 na linha lateral, 30-31 entre a nadadei-
ra dorsal e a linha lateral, e 23-27 entre a linha lateral e a nadadeira anal. Nadadeira anal com três raios
não ramificados, seguidos por 29-33 raios ramificados. Nadadeira dorsal moderadamente longa, apresen-
tando três raios não ramificados, seguidos por 19-22 raios ramificados. Colorido geral prateado, acinzentado
dorsalmente no jovem; macho adulto cinza-escuro quase uniforme; algumas manchas claras, irregulares,
ao longo do tronco. Espécimes jovens (1,5-2,5 cm) provavelmente pertencentes a essa espécie possuem
colorido verde. Comprimento máximo: 38,4 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Apenas dois exemplares examinados, ambos da região de
Caruru. Exemplares jovens pertencentes a esta espécie ou a Utiaritichthys sp. (1,5-2,5 cm) foram coletados
nas corredeiras acima da cachoeira Caruru e abaixo da Cachoeira Comprida, em outubro e começo de
novembro.
Observações: Identificação provisória. Dos dois exemplares examinados, um é jovem (13,7 cm), o outro,
um macho maduro, dimórfico (38,4 cm), que são aqui provisoriamente atribuídos à mesma espécie. Asse-
melha-se a Tometes makue, recentemente descrito da bacia dos altos rios Negro e Orinoco (inclusive rio
Uaupés), mas dela difere, pelo menos, na ausência de serras ventrais e no número de escamas da linha
lateral.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, até as cabeceiras, no rio e nos igarapés grandes,
como Onça, Umari-Norte e Açaí. Diurno, é visto em casais.

REPRODUÇÃO  Prepara ninho no meio do capim, onde põe seus ovos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Frutos (uirapixuna-do-rio, jenipapo-do-rio, japurá, komeap‰duka e outras); insetos;
caruru das cachoeiras; minhocas.

PESCA  Com vara de pesca, linha com anzol, com isca de caruru ou fruta; puçá e malhadeira; entra no
cacuri. Não cai no caiá que existe no Cabari, mas caía naquele que existiu há cerca de vinte anos atrás em
Pedra Curta.
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 “Incertae sedis” – Sob essa designação são listados abaixo uma grande quantidade de pequenos
Characidae, a maioria conhecidos popularmente como piabas. Grande parte destas espécies é ou foi tradicio-
nalmente considerada como pertencendo às subfamílias Tetragonopterinae ou Cheirodontinae. Contudo, existe
hoje um consenso de que esta classificação não reflete a evolução do grupo, e, na ausência de uma hipótese
razoável, é preferível por ora não agrupar estas espécies num táxon supragenérico. De qualquer forma, todas as
espécies listadas abaixo apresentam como características comuns um tamanho adulto pequeno, em geral não
superior a 10 cm, freqüentemente mesmo diminuto, não superior a 3 cm, de comprimento. Muitas delas são
vivamente coloridas e apreciadas na aquariofilia.

Chalceus macrolepidotus  Cuvier, 1819

Tukano: dipariaw‰
Tuyuka: wai nuturi pakagu

Tradução: peixe-de-escama-grande (tuyuka)

DESCRIÇÃO  Corpo alongado. Olho com membrana adiposa bastante desenvolvida. Escamas acima da
linha lateral muito grandes. Linha lateral com 36-39 escamas; 3-4 escamas entre a nadadeira dorsal e a
linha lateral, duas escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira anal curta, com dois raios
não ramificados e 8-9 raios ramificados. Colorido prateado em vida, um pouco mais escuro no dorso, com
nadadeiras vermelho-vivas. Comprimento máximo: 24,0 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Freqüente no rio Tiquié, abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Ocorre na Bacia do rio Negro, alto e médio rio Orinoco, rios guianenses e em um afluente
do rio Guaporé (Zanata & Toledo-Piza, 2003).

OCORRÊNCIA E HABITAT  A jusante de Caruru; raro daí até Pedra Curta. É encontrado na margem e no canal do
rio e nos lagos. Não existe no Onça e no Cabari. Diurno, vive em grupos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema no remanso da cachoeira Caruru, do começo ao fim da tarde.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupim, térmitas, borboletas etc.) e frutas (cunuri, sorva, uacu,
patiduka, açaí, japurá, jenipapo-do-rio).

PESCA  Com vara de pesca; puçá, quando se juntam para desovar.
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Triportheus albus  Cope, 1872

Tukano/Tuyuka: waitiporõ
Tradução: piaba-fina

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, muito comprimido, nadadeira dorsal situada atrás do meio do corpo. Nada-
deiras peitorais muito desenvolvidas, atingindo a base das nadadeiras pélvicas. Parte ventral (“peito”)
bastante comprimida e quilhada do istmo à base das nadadeiras pélvicas. Escamas grandes; linha lateral
completa, com 36 escamas, cinco escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, e duas escamas
entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 23 raios
ramificados. Colorido prateado, com nadadeiras peitorais, dorsal e caudal escurecidas. Comprimento
máximo: 17,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar apanhado com matapi, no tombo da cacho-
eira Caruru.
Observações: Amplamente distribuída pela Bacia Amazônica e também no sistema do Araguaia/Tocantins
(Malabarba, 2004; Portugal, 1990).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, no canal do rio, no fundo ou na coluna d’água. Entra à noite
no Cabari. É diurno e solitário.

REPRODUÇÃO  Não faz piracema.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes; insetos (gafanhotos, cupim, térmitas, borboletas etc.); frutas (cunuri, sorva,
uacu, patiduka, nitiadukaperi, waiwasõ, japurá, jenipapo-do-rio, uirapixuna-do-rio); minhocas.

PESCA  Com vara de pesca e, às vezes, malhadeira; timbó.
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Aphyocharacidium sp.
Tukano: wero pikõ yapa parape kuogu

Tuyuka: wegero pikõ yapa niritabe kuogu
Tradução: piaba-de-pinta-preta-na-base-do-rabo. Wegero significa torto,

por exemplo, usero wegero é boca torta

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, comprimido lateralmente. Apresenta pseudotímpano. Linha lateral incomple-
ta; com sete a 12 escamas perfuradas, e 16 a 22 não perfuradas. Quatro escamas entre a nadadeira
dorsal e a linha lateral, e 2-3 escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três
raios não ramificados e 13-17 ramificados. Corpo claro (translúcido em vida), com uma mancha retangular
estreita na base da nadadeira caudal e uma linha escura ao longo da base da nadadeira anal. Olho com
uma faixa vertical preta. Comprimento máximo: 3,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Muito comum em áreas rasas, com fundo arenoso, no rio Tiquié
e nos igarapés maiores (Umari-Norte, Açaí, igarapé Onça), acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Gênero pouco conhecido; identificação provisória. Esta espécie (ou espécies semelhan-
tes) ocorrem em outros rios de água preta na Bacia Amazônica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés, junto às margens, na areia.
Sempre visto nas praias dos portos esperando restos de comida. Diurno, é visto em grupos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema nos igarapés, onde tem pouca correnteza, nas praias, durante as cheias.

HÁBITOS ALIMENTARES  Cupins, larvas, minhocas, borboletas, massa de mandioca e restos de comida.

PESCA  Vara de pesca com anzol pequeno e timbó.
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Astyanax sp.1
Tukano: p‰riti seaw‰

Tuyuka: p‰mana waiponaw‰
Tradução: piaba-das-folhas (em decomposição no fundo d’água)

Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, comprimido lateralmente. Linha lateral completa, com 31 a 37 escamas.
Cinco a seis escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, e 3-4 escamas entre a linha lateral e a
nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 16-20 ramificados. Corpo claro, com
uma mancha umeral, uma faixa longitudinal mediana, e uma grande mancha escura cobrindo parte do
pedúnculo caudal e nadadeira caudal. Nadadeiras caudal, dorsal e adiposa alaranjadas em vida. Compri-
mento máximo: 3,3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Freqüente em áreas rasas do rio Tiquié e no igarapé Cabari,
abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Gênero de taxonomia complexa e mal conhecida; não foi possível uma identificação espe-
cífica. Classificada provisoriamente como Astyanax (difere consideravelmente das espécies assinaladas a
este gênero).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, nas margens do rio e nos igarapés grandes, como no
Cabari. Chega nos portos dos povoados e no capim da beira e do meio mesmo. Vai onde tem areia, mas não
onde tem lama. Diurno, é visto em grupos grandes.

REPRODUÇÃO  Faz piracema junto com sarana (akoroaw‰).

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins e outros pequenos que caem na água); frutas e flores pequenas,
sobras do alimento de outros peixes; algas verdes (aburi), lodo do capim, capim; fezes e restos de comida.

PESCA  Com vara de pesca, anzol pequeno e isca de minhoca. Com puçá fino, peneira de cipó ou arumã,
imirõ. Timbó.
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Astyanax sp. 2
Tukano/Tuyuka: pikorõ soag‰ buti poari wai

Tradução: peixe-cabelo-branco-de-rabo-vermelho
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alto, comprimido lateralmente. Linha lateral completa, com 39 esca-
mas. Sete escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; seis escamas entre a linha lateral e a base
da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 25 ramificados. Colorido geral claro,
com uma faixa preta no pedúnculo caudal, estendendo-se até os raios medianos da nadadeira caudal.
Comprimento máximo: 10,3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar obtido com matapi, no tombo da cachoeira
Caruru. Exemplares antigos coletados em Pari-Cachoeira, também com uso de matapi, no MNRJ.
Observações: Gênero de taxonomia complexa e mal conhecida; não foi possível uma identificação espe-
cífica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e em igarapés grandes, tanto na margem
quanto no canal. No Cabari, chega até as cabeceiras; no Onça, é ocasional. Diurno, é visto na superfície e
coluna d’água, em grupos de um ou dois casais.

REPRODUÇÃO  Deve fazer piracema junto com sÞkura.

HÁBITOS ALIMENTARES  “Come de tudo”. Insetos; frutas e flores quaisquer; peixes pequenos e filhotes; minho-
cas.

PESCA  Com vara de pesca, com isca de minhoca, gafanhoto e fruta patiduka.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  “Quando se come esse peixe, nossos cabelos ficam brancos. Por isso, antigamen-
te só os velhos comiam”.
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Astyanax sp. 3
Tukano: bose p‰ri
Tuyuka: buse p‰ri
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alto, comprimido lateralmente. Linha lateral completa, com 39 esca-
mas. Oito escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; cinco escamas entre a linha lateral e a base
da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 26 ramificados. Colorido geral claro,
com uma mancha umeral verticalmente alongada, bem definida, uma estreita listra escura ao longo da
linha média do corpo, e uma pequena área clara no lobo superior da nadadeira caudal, seguida por uma
área escura. Nadadeiras levemente amareladas em vida. Comprimento máximo: 7,0 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar coletado no rio Tiquié, na comunidade de
Boca de Sal (abaixo da cachoeira Caruru).
Observações: Semelhante no colorido da nadadeira caudal a Moenkhausia lepidura, e lembrando as
espécies de Jupiaba na forma da mancha umeral e na presença de uma lista média ao longo do corpo. Um
exemplar similar, procedente das proximidades de Manaus, foi discutido e ilustrado por Géry (1992: 33,
fig. 12), que o considerou como uma espécie não descrita.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, principalmente nos igarapés maiores, tanto no canal quanto
na margem, no meio de raízes, capim e galhos, na superfície e na coluna d’água. No Cabari, é comum até nas
cabeceiras. Diurno, come também em noite de luar, e é visto só ou em grupos pequenos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema depois do aracu-três-pintas, quando já está escurecendo, junto com outras
piabas. Acima da fronteira, faz num lugar limpo. Às vezes dá para pegar com puçá de trama fina.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, manivaras, gafanhotos); frutas; minhocas.

PESCA  Pode ser pescado com malhadeira ou puçá de um dedo. Vara de pescar; imirõ; timbó.
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Astyanax sp. 4
Tukano/Tuyuka: buti poari wai

Tradução: peixe-cabelo-branco

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Linha lateral completa, com 46
escamas. Oito escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; 5 escamas entre a linha lateral e a base
da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 25 ramificados. Colorido geral
prateado, com dorso escuro; uma faixa preta no pedúnculo caudal, estendendo-se até os raios medianos
da nadadeira caudal. Todas as nadadeiras vermelhas, em vida; olho com uma mancha vermelha. Compri-
mento máximo: 12,1 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar obtido na região de Caruru.
Observações: Gênero de taxonomia complexa e mal conhecida; uma identificação específica não foi
possível.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e em igarapés grandes, tanto na margem
quanto no canal. Diurno, é visto na superfície e coluna d’água, em grupos de um ou dois casais.

REPRODUÇÃO  Deve fazer piracema junto com sÞkura.

HÁBITOS ALIMENTARES  “Come de tudo”. Insetos; frutas e flores quaisquer; peixes pequenos e filhotes; minho-
cas.

PESCA  Com vara de pesca, com isca de minhoca, gafanhoto e fruta patiduka.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Essa espécie não foi diferenciada de Astyanax sp.2 no Tiquié, por isso as informa-
ções dos Tukano e Tuyuka são provisórias.
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Bryconops caudomaculatus (Günther, 1864)

Tukano: yoahaw‰ yapigu
Tuyuka: yoaraw‰ sipigu

Tradução: piaba-lisa
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo bastante alongado, comprimido lateralmente. Maxilar bastante longo, atingindo vertical
que passa pelo meio do olho. Linha lateral completa, com 42 a 44 escamas. Seis a sete escamas entre
a nadadeira dorsal e a linha lateral; três escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica.
Nadadeira anal com três raios não ramificados e 26-27 ramificados. Colorido em geral claro, com uma
mancha vermelha no lobo superior da nadadeira caudal, sucedida por uma área negra, que também cobre
boa parte do lobo inferior. Nadadeira dorsal com pigmento vermelho, e adiposa completamente vermelha.
Comprimento máximo: 11,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Muito comum no rio Tiquié e em igarapés grandes (Açaí, Umari-
Norte, igarapé Onça), acima e abaixo da cachoeira Caruru, até a cachoeira da Pedra Curta, acima da qual
não ocorre.
Observações: Das três espécies de Bryconops no alto rio Tiquié, Bryconops caudomaculatus é a mais
facilmente identificável, por ter um osso maxilar proporcionalmente mais curto, que não atinge a junção do
segundo e terceiro ossos infraorbitais, e geralmente não possuir nenhum dente no osso maxilar (ou
apenas um dente, em apenas um dos maxilares). Bryconops giacopinii e B. cf. humeralis possuem um
osso maxilar proporcionalmente mais longo, que atinge a junção do segundo e terceiro ossos infraorbitais,
e um a três dentes no osso maxilar, em ambos os lados (Chernoff & Machado-Allison, 1999). Além disso,
B. caudomaculatus possui nadadeira dorsal, adiposa e caudal com colorido vermelho; o vermelho da
cauda é restrito a uma pequena área do “ocelo” caudal. Já em B. giacopinii e B. cf. humeralis, a pigmen-
tação nas nadadeiras dorsal e adiposa é pouco intensa, e o pigmento na caudal é cor-de-laranja e cobre
inteiramente o “ocelo” caudal. Bryconops caudomaculatus distribui-se pela Bacia do rio Orinoco, rios
guianenses e Bacia Amazônica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Pedra Curta, não passando daí para cima. No Cabari, alcançam as
cabeceiras. Habita o rio e os igarapés maiores, tanto no canal quanto na margem, na superfície e na coluna
d’água. Diurno, come também em noite de luar, e é visto em cardumes.
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REPRODUÇÃO  Fazem piracema nas cachoeiras dos igarapés quando a pupunha dá flor e quando fica bem
vermelha e madura, em noite de lua cheia. Juntam-se ao anoitecer e começam a desovar por volta das sete
horas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, manivaras, gafanhotos); frutas; minhocas.

PESCA  Durante piracema, com malhadeira ou puçá. Vara de pescar; matapi (jequi não pega); timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Existe outra espécie, maior.

Bryconops giacopinii (Fernandez-Yépez, 1950)

Tukano: mere yoahaw‰
Tuyuka: mene yoaraw‰, yoaraw‰ kape wesa butigu

Tradução: piaba-ingá (tukano e tuyuka) ou piaba-beira-do-olho branca (tuyuka)
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo bastante alongado, comprimido lateralmente. Maxilar bastante longo, atingindo vertical
que passa pelo meio do olho. Linha lateral completa, com 44 a 48 escamas. Sete a oito escamas entre a
nadadeira dorsal e a linha lateral; três escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica.
Nadadeira anal com três raios não ramificados e 24-25 ramificados. Colorido em geral claro, com uma
mancha cor de laranja sucedida por uma área negra no lobo superior da nadadeira caudal. Olho amarelo
em vida. Comprimento máximo: 10,1 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum no rio Tiquié e em igarapés grandes (Umari-Norte, Açaí,
igarapé Onça), acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Bryconops giacopinii é muito semelhante a B. cf. humeralis, da qual pode ser diferenciada,
em vida, através do colorido do olho: amarela na primeira espécie, vermelha na segunda. Nos exemplares
preservados, o único caráter encontrado que permite separar uma da outra é uma discreta mancha umeral,
presente em Bryconops cf. humeralis, mas ausente em B. giacopinii. Bryconops giacopinii ocorre no alto
rio Orinoco e Bacia do rio Negro (Machado-Allison et al., 1993; material no MZUSP).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés maiores, tanto no canal quanto
na margem, na superfície e na coluna d’água. São menores abaixo da cachoeira Caruru. Na área acima de
Cachoeira Comprida e no Umari-Norte, são capturados indivíduos bem maiores. Diurno, come também em
noite de luar, e é visto em cardumes.
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REPRODUÇÃO  Faz piracema quando a pupunha fica bem vermelha ou quando dá flor, em noite de lua cheia.
Faz piracema no igarapé, nas cachoeiras. Juntam-se ao anoitecer e começam a desovar por volta das sete
horas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, manivaras, gafanhotos); frutas; minhocas.

PESCA  Durante piracema, com malhadeira ou puçá. Vara de pescar; matapi (jequi não pega); timbó.

Bryconops cf. humeralis   Machado-Allison, Chernoff & Buckup, 1996

Tukano: yoahaw‰ nuturi tutuagu, yoahaw‰ kape wesa soag‰
Tuyuka: yoaraw‰ kape wesa soag‰

Tradução: piaba-escama-grossa (tukano), piaba-com-beira-de-olho-vermelha (tuyuka)
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo bastante alongado, comprimido lateralmente. Maxilar bastante longo, atingindo vertical
que passa pelo meio do olho. Linha lateral completa, com 44 a 48 escamas. Sete escamas entre a
nadadeira dorsal e a linha lateral; três escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica.
Nadadeira anal com três raios não ramificados e 23-25 ramificados. Colorido em geral claro, com uma
mancha cor de laranja sucedida por uma área negra no lobo superior da nadadeira caudal. Uma discreta
mancha umeral acima do início da linha lateral. Parte superior do olho vermelha em vida. Comprimento
máximo: 9,1 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum no rio Tiquié e em seus igarapés maiores (igarapé
Onça, Açaí, Umari-Norte), acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Espécie conhecida do alto rio Orinoco, canal do Casiquiare e alto rio Negro (Machado-
Allison et al., 1996). Para diagnose, ver observações de B. giacopinii. Identificação provisória.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés maiores, tanto no canal quanto
na margem, na superfície e na coluna d’água. São menores abaixo da cachoeira Caruru. Na área acima de
Cachoeira Comprida e no Umari-Norte, são capturados indivíduos bem maiores. Diurno, come também em
noite de luar, e é visto em cardumes.

REPRODUÇÃO  Faz piracema quando a pupunha fica bem vermelha ou quando dá flor, em noite de lua cheia.
Faz piracema no igarapé, nas cachoeiras. Juntam-se ao anoitecer e começam a desovar por volta das sete
horas.
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HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, manivaras, gafanhotos); frutas; minhocas.

PESCA  Durante piracema, com malhadeira ou puçá. Vara de pescar, iscando com gafanhoto, minhoca,
térmita (yepamekã), caba (utia) e fruta dikada; matapi (jequi não pega); timbó.

Creagrutus phasma   Myers, 1927

Tukano: nukupori wero
Tuyuka: ditatupari wegero
Tradução: piaba-da-areia

Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo bastante alongado, comprimido lateralmente. Focinho se projetando um pouco além
do dentário. Linha lateral completa, com 38 a 40 escamas. Quatro escamas entre a nadadeira dorsal e a
linha lateral; três escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três
raios não ramificados e 9-10 ramificados. Corpo claro, com uma mancha umeral alongada verticalmente.
Comprimento máximo: 6,9 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: áreas com substrato arenoso, no rio Tiquié e nos maiores
igarapés (Umari-Norte), acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: espécie endêmica do alto rio Negro e alto rio Orinoco (Vari & Harold, 2001).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, nas margens do rio e nos igarapés, na areia. Sempre
encontrado nas praias dos portos. É diurno e visto em grupos pequenos e grandes.

REPRODUÇÃO  Faz piracema na enchente, junto com busaro.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, borboletas, gafanhotos, formigas); frutos e flores de dikadaduka;
larvas; minhocas; bucho de peixe, fezes e restos de comida. Areia, lodo e algas verdes (aburi).

PESCA  Vara de pesca com anzol pequeno e timbó. Também pode ser capturado com puçá bem fechado e
tela de mosquiteiro.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Já existia na praia desde a origem da humanidade. São considerados como
aqueles que cuidam do pote de caapi (kapiru), por isso são chefes.
Quando se cava minhoca (koto) na beira do rio, são os primeiros a comer, juntando-se.
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Antigamente não se comia desse peixe, porque quem o fazia começava a comer terra. Os Makuna não
permitiam que suas crianças comessem ou mesmo sentissem seu cheiro.

Creagrutus tuyuka   Vari & Lima, 2003

Tukano: wero ñigu
Tuyuka: wegero ñigu

Tradução: piaba-preta
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, comprimido lateralmente. Focinho se projetando um pouco além do dentário.
Linha lateral completa, com 39 a 41 escamas. Quatro a cinco escamas entre a nadadeira dorsal e a linha
lateral; três a quatro escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três
raios não ramificados e 11-12 ramificados. Corpo escurecido, com uma mancha umeral arredondada, uma
faixa lateral escura no meio do corpo e uma mancha preta na extremidade distal da nadadeira dorsal.
Nadadeiras amareladas em vida. Comprimento máximo: 6,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Relativamente comum em áreas de corredeira ou próximo a
estas, no rio Tiquié e em seus igarapés maiores (Umari-Norte, igarapé Onça e Açaí), acima da cachoeira
Caruru. Foi examinado o conteúdo estomacal de um exemplar, que continha larvas de insetos aquáticos
das ordens Trichoptera e Ephemeroptera (Vari & Lima, 2003).
Observações: Espécie recentemente descrita, só conhecida do alto rio Tiquié (Vari & Lima, 2003).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, nos igarapés, na areia. É diurno e visto em grupos
pequenos e grandes.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, borboletas, gafanhotos, formigas); frutos e flores de dikadaduka;
larvas; minhocas.

PESCA  Vara de pesca com anzol pequeno e timbó. Também podem ser capturados com puçá bem fechado
e tela de mosquiteiro.
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Creagrutus cf. tuyuka  Vari & Lima, 2003

Tukano: wero sema põrero ñigu
Tuyuka: wegero sukubero põrero ñigu

Tradução: piaba-de-nadadeira-dorsal-preta
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, comprimido lateralmente. Focinho se projetando um pouco além do dentário.
Linha lateral completa, com 39 a 41 escamas. Quatro a cinco escamas entre a nadadeira dorsal e a linha
lateral; três a quatro escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três
raios não ramificados e 11-12 ramificados. Corpo escurecido, com uma mancha umeral arredondada, uma
faixa lateral escura no meio do corpo e uma mancha preta na extremidade distal da nadadeira dorsal.
Nadadeiras amareladas em vida. Comprimento máximo: 5,3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Relativamente comum em áreas de fundo arenoso, próximo a
corredeiras, no rio Tiquié e em seus igarapés maiores (Umari-Norte, igarapé Onça e Açaí), acima da
cachoeira Caruru. É muito semelhante a Creagrutus tuyuka, porém apresenta colorido geral bem mais
claro e prefere um habitat distinto – bancos de areia.
Observações: Provavelmente uma espécie não descrita, muito semelhante a C. tuyuka, com o qual é
simpátrico.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, nos igarapés, na areia. Diurno, é visto em grupos
pequenos e grandes.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, borboletas, gafanhotos, formigas); frutos e flores de dikadaduka;
larvas; minhocas.

PESCA  Vara de pesca com anzol pequeno e timbó. Também pode ser capturado com puçá bem fechado e
tela de mosquiteiro.
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Hemigrammus barrigonae   Eigenmann, 1914

Tukano: seaw‰ ta wai
Tuyuka: waiponaw‰ ta wai
Tradução: piaba-do-capim

Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Pequenas escamas cobrindo a
base da nadadeira caudal. Linha lateral incompleta em alguns exemplares, 15-22 escamas perfuradas;
completa na maioria, com um total de 31-40 escamas. Cinco escamas entre a nadadeira dorsal e a linha
lateral; quatro escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com quatro
raios não ramificados e 21-24 ramificados. Colorido claro, com uma faixa longitudinal escura, no meio do
corpo, originando-se pouco posteriormente à cabeça e se estendendo até a nadadeira caudal, e uma faixa
negra na base da nadadeira anal. Uma larga faixa preta, longitudinal, através do olho. Nadadeiras caudal,
dorsal, anal e pélvicas amareladas em vida. Comprimento máximo: 4,3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum em áreas de corredeira e nos lagos marginais do rio
Tiquié, acima da cachoeira Caruru. O único exemplar coletado abaixo da cachoeira Caruru foi obtido na
boca de um igarapé na comunidade de São Tomé.
Observações: Conhecida anteriormente só da Bacia do rio Orinoco na Venezuela e Colômbia (Taphorn,
1992). Comparação dos espécimes do rio Tiquié com exemplares da Bacia do rio Meta, Colômbia, não
revelou qualquer diferença. Primeiro registro da espécie para a Bacia Amazônica e para o Brasil.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente em lagos e poços de água parada.
Diurno, é visto em grupos.

REPRODUÇÃO  Deve pôr ovos embaixo das folhas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins e outros pequenos que caem na água); frutas e flores pequenas,
sobras do alimento de outros peixes; algas verdes (aburi), lodo do capim, capim; fezes e restos de comida.

PESCA  Com puçá.
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Hemigrammus cf. analis  Durbin, 1909

Tukano: dii ñigu butigu
Tuyuka: ñiri kuta pe butigu

Tradução: carne-preta-branco (tukano); cocô-duro-preto-branco (tuyuka)
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Pequenas escamas cobrindo a
base da nadadeira caudal. Linha lateral incompleta, 7-9 escamas perfuradas; total de 27-32 escamas na
série longitudinal. Cinco escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; três escamas entre a linha
lateral e a base da nadadeira pélvica. Nadadeira anal curta, com três raios não ramificados e 10-12
ramificados. Colorido geral claro, com uma mancha umeral apagada. Em vida, com a margem superior do
olho vermelha e com uma faixa longitudinal dessa mesma cor de imediatamente atrás da cabeça até o
pedúnculo caudal; nadadeiras dorsal, adiposa e caudal amareladas. Comprimento máximo: 3,9 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletada em áreas marginais do rio Tiquié e no igarapé Onça,
abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Ocorre na Bacia Amazônica e na Guiana (Géry, 1977). Parece ser uma espécie bem
caracterizada e comum, porém, mais estudos se fazem necessários.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, na margem do rio e nos igarapés. Nada entre a
superfície e o fundo, entre galhos, capim e raízes. Chega ao porto. Diurno, é visto em grupos de dois ou três.

REPRODUÇÃO  Faz piracema no meio do rio, fica pulando; no mesmo tempo em que faz o aracu-três-pintas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupins, formiga taxi – quando os pássaros mexem no ninho
delas e derrubam no rio –, cabas); minhocas.

PESCA  Vara de pescar com anzol pequeno e isca de minhoca, mekãdiara (tipo de rainha de cupim) e
gafanhoto pequeno; malhadeira de um dedo; timbó; puçá; matapi e imirõ.



190

Hemigrammus cf. bellottii (Steindachner, 1882)

Tukano: seaw‰ kaperi soag‰
Tuyuka: waiponaw‰ kape wesa soag‰

Tradução: piaba-com-beira-de-olho-vermelha
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Pequenas escamas cobrindo a
base da nadadeira caudal. Linha lateral incompleta, 5-8 escamas perfuradas; total de 28-34 escamas na
série longitudinal. Cinco escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; três escamas entre a linha
lateral e a base da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 19-21 ramificados.
Colorido geral claro, com uma mancha umeral apagada, e uma linha paralela à base da nadadeira anal.
Nadadeiras, especialmente a caudal, amarelo-alaranjadas em vida. Comprimento máximo: 3,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: áreas de remanso tanto de igarapés pequenos, de terra firme,
como em grandes igarapés (igarapé Onça, Açaí, Umari-Norte). Também presente nos pequenos lagos
marginais do rio Tiquié, entre Caruru e São Pedro, e áreas rasas marginais do próprio Tiquié. Foi a espécie
de peixe numericamente dominante no igarapé Açaí, com milhares de indivíduos coletados.
Observações: Como a anterior, ocorre na Bacia Amazônica e na Guiana (Géry, 1977), e embora também
pareça ser uma espécie bem caracterizada e comum, mais estudos se fazem necessários.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, nos igarapés pequenos e médios. Diurno, é visto em
grupos grandes.

REPRODUÇÃO  Faz piracema no igapó.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins e outros pequenos que caem na água); frutas e flores pequenas,
sobras do alimento de outros peixes; algas verdes (aburi), lodo do capim, capim; fezes e restos de comida.

PESCA  Com vara de pesca com anzol pequeno e isca de minhoca. Com puçá fino, peneira de cipó ou arumã,
imirõ. Timbó.
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Hemigrammus aff. coeruleus  Durbin in Eigenmann, 1908

Tukano: dii ñigu
Tuyuka: ñiri kuta pe

Tradução: carne-preta (tukano); cocô-duro-preto (tuyuka)
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Pequenas escamas cobrindo a
base da nadadeira caudal. Linha lateral incompleta, 6-9 escamas perfuradas; total de 29-31 escamas na
série longitudinal. Cinco escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; três escamas entre a linha
lateral e a base da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 18-19 ramificados.
Colorido geral escurecido, com uma mancha umeral bastante nítida, nadadeiras dorsal, anal e caudal com
algum pigmento preto, e uma estreita faixa mediana longitudinal estendendo-se da margem superior do
olho até o pedúnculo caudal. Em vida, com a margem superior do olho vermelha; uma linha vermelha lon-
gitudinal, ao longo do corpo, acima da linha lateral; nadadeiras dorsal e anal avermelhadas. Comprimento
máximo: 3,4 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Ocorre, com freqüência relativamente baixa, em áreas margi-
nais do rio Tiquié, abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Similar, mas distinta, de Hemigrammus coeruleus da Amazônia Central. Talvez uma espé-
cie nova.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, na margem do rio e nos igarapés. Nada entre a
superfície e o fundo, entre galhos, capim e raízes. Chegam ao porto. Diurno, é visto em grupos de dois ou três.

REPRODUÇÃO  Faz piracema junto com o aracu-três-pintas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, formigas, cupins, ovo de caba); frutas, como dikatdadika, açaí e
pupunha; massa de mandioca, minhocas. Restos de comida e bucho de peixe, no porto.

PESCA  Vara de pescar com anzol pequeno e isca de minhoca, mekãdiara (tipo de rainha de cupim) e
gafanhoto pequeno; malhadeira de um dedo; timbó; puçá; matapi e imirõ.
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Hemigrammus cf. vordewinkleri  Géry, 1963

Tukano: seaw‰ pikõri yapa ñigu
Tuyuka: waiponaw‰ pikõ yapa ñigu

Tradução: piaba-ponta-do-rabo-preta
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Pequenas escamas cobrindo a
base da nadadeira caudal. Linha lateral incompleta, com quatro a sete escamas perfuradas; total de 30-32
escamas na série longitudinal. Cinco escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; três escamas
entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 15-17
ramificados. Colorido claro, com uma mancha umeral difusa, uma mancha caudal bastante evidente e
uma estreita linha preta, paralela à base da nadadeira anal. Uma faixa escura, larga, vertical, passando
sobre a pupila. Nadadeiras dorsal e caudal amareladas em vida. Comprimento máximo: 3,1 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Como Hemigrammus cf. bellottii, ocorre em áreas de remanso,
tanto nos igarapés pequenos de terra firme, como nos maiores igarapés, bem como nos lagos marginais
do rio Tiquié entre Caruru e São Pedro e em áreas rasas marginais no próprio rio, sendo em geral muito
abundante.
Observações: Descrito originalmente, e até o momento apenas conhecido, do médio rio Negro (Géry,
1963). Identificação provisória; a espécie do rio Tiquié é mais similar, no colorido, a Hemigrammus sch-
mardae, mas não concorda com essa espécie nas contagens de raios ramificados da nadadeira anal.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do Tiquié, em igarapés pequenos. No Cabari chega até a cachoeira.
Diurno, é visto em grupos grandes.

REPRODUÇÃO  Faz piracema na enchente.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins e outros pequenos que caem na água); frutas e flores pequenas,
como dikatda, sobras do alimento de outros peixes; minhocas; algas verdes (aburi); lodo do capim, capim;
fezes e restos de comida.

PESCA  Com vara de pesca com anzol pequeno e isca de minhoca. Com puçá fino, peneira de cipó ou arumã,
imirõ. Timbó.



193

Hyphessobrycon cf. agulha  Fowler, 1913

Tukano: dii ñigu
Tuyuka: ñiri kuta pe dokamaku

Tradução: carne-preta (tukano); irmão-menor-do-cocô-duro-preto (tuyuka)
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alto, comprimido lateralmente. Linha lateral incompleta; 17 a 27 esca-
mas perfuradas (contagem total, incluindo escamas não perfuradas: 33-37). Cinco escamas entre a nada-
deira dorsal e a linha lateral; quatro escamas entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica. Nadadeira
anal com três raios não ramificados e 20-22 ramificados. Colorido claro, com mancha umeral evidente,
seguida por uma faixa cor de chocolate, bastante definida no meio do corpo e difusa abaixo desta, alcan-
çando a nadadeira caudal. Em vida, com margem superior do olho, nadadeiras dorsal e caudal vermelhas;
com uma faixa longitudinal estreita, dessa mesma cor, de imediatamente atrás da cabeça até o pedúnculo
caudal. Nadadeiras pélvicas e raios anteriores da nadadeira anal avermelhados. Comprimento máximo:
4,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum em igarapés pequenos a grandes, abaixo e acima da
cachoeira Caruru, geralmente observada nadando no meio da coluna d’água.
Observações: Espécie conhecida da Bacia do rio Madeira, baixo rio Purus e do alto Amazonas no Brasil
e Peru (Géry, 1965a). Espécimes do Tiquié foram comparados com aqueles do alto Amazonas (Bacia do
rio Ucayali, Peru) e não parecem diferir significativamente destes.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio, nos igarapés e nas cachoeiras. Nada entre a
superfície e o fundo, entre galhos, capim e raízes. Chegam ao porto. Diurno, é visto em grupos de dois ou três.

REPRODUÇÃO  Faz piracema nas cachoeiras, quando dá enchente, junto com sÞkura e aracu-três-pintas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, formigas, cupins); frutas, como açaí e pupunha; massa de
mandioca, restos de comida, minhocas. “Qualquer coisa que é jogada, eles comem”.

PESCA  Vara de pescar com anzol pequeno e isca de minhoca, mekãdiara (rainha de cupim) e gafanhoto
pequeno; malhadeira de um dedo; timbó; puçá; matapi e imirõ. Restos de comida e bucho de peixe jogados no
rio, no porto.
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ORIGEM E COMENTÁRIOS  É semelhante ao tumuapé, mas menor. Diferencia-se também porque fica no rio e
nas cachoeiras, subindo quando dá enchente, junto com wena. Pega-se muito quando está subindo, com tela
de mosquiteiro mesmo.

Hyphessobrycon sp.
Tukano: wero

Tuyuka: wegero
Tradução: piaba-do-igarapé

Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alto, comprimido lateralmente. Apresenta pseudotímpano. Linha late-
ral incompleta: oito escamas perfuradas; total de 32 escamas na série longitudinal. Cinco escamas entre
a nadadeira dorsal e a linha lateral, e três escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira
anal com três raios não ramificados, seguidos por 22 raios ramificados. Corpo translúcido em vida, com
uma mancha preta no ápice da nadadeira dorsal e uma discreta linha ao longo da base da nadadeira
caudal. Nadadeira caudal avermelhada  em vida. Comprimento máximo: 3,1 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar foi coletado, numa área marginal do rio
Tiquié, abaixo da cachoeira do Caruru.
Observações: Esta espécie apresenta grande semelhança com as espécies do gênero Microschemo-
brycon, particularmente M. hasemani. Contudo, possui duas séries de dentes no pré-maxilar (contra uma
série presente em Microschemobrycon). Exemplares pertencendo aparentemente a esta mesma espécie
foram encontrados na coleção do MZUSP, procedentes de outras áreas da bacia amazônica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, nos igarapés, na areia. É diurno e visto em
grupos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Cupins, larvas, minhocas, borboletas, massa de mandioca e restos de comida.

PESCA  Vara de pesca com anzol pequeno e timbó. Também pode ser capturado com puçá bem fechado e
tela de mosquiteiro.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Essa espécie foi diferenciada posteriormente, não tendo sido possível obter infor-
mações mais detalhadas dos conhecedores indígenas.
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Jupiaba abramoides (Eigenmann, 1909)

Tukano: seapik‰ potatigu
Tuyuka: sÞkupo potatigu

Tradução: piaba-de-espora (em referência à nadadeira com raio rijo)
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo alto, comprimido lateralmente. Ossos pélvicos muito desenvolvidos, projetando-se
para a frente e atravessando a parede do corpo em alguns exemplares. Linha lateral completa, com 49-54
escamas; 10-14 escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, e 7-9 escamas entre a linha lateral e
a nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados, seguidos por 25-27 raios ramificados.
Colorido claro, com duas manchas umerais alongadas e pouco intensas, uma linha negra, estreita e bem
definida, ao longo da parte média do corpo, e uma mancha preta na base da nadadeira caudal. Nadadeiras
pélvicas, anal, caudal e adiposa alaranjadas em vida; cabeça e abdômen amarelo-ouro em alguns exem-
plares. Comprimento máximo: 9,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Só foi coletado no rio Tiquié abaixo da cachoeira Caruru, em
igarapés grandes como o igarapé Onça e um igarapé na comunidade de São Tomé.
Observações: A espécie era conhecida apenas do Suriname e Guiana (Zanata, 1997). Os exemplares do
Tiquié possuem mais escamas na linha lateral que aqueles das Guianas. Alguns espécimes do Tiquié
apresentam um corpo relativamente alongado, assemelhando-se a Jupiaba aff. anteroides; só foram
incluídos dados de “legítimos” J. abramoides na descrição. Mais estudo (e espécimes) são necessários
para resolver a questão de quantas espécies de Jupiaba estão presentes no rio Tiquié.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés (alcançam as cabeceiras do
Onça e do Cabari, por exemplo), lagos e poços, na margem e nos igapós. Diurno, come também em noite de
luar, é visto em cardumes.

REPRODUÇÃO  Não é conhecida sua reprodução, mas pula junto com aracu, quando esses estão para fazer
piracema.

HÁBITOS ALIMENTARES  Frutas e minhocas.

PESCA  Com vara de pesca; matapi; malhadeira e puçá; imirõ; timbó.
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Jupiaba aff. anteroides (Géry, 1965)

Tukano: seapik‰ pikorõ soag‰, seapik‰ maatigu
Tuyuka: sÞkupo maritigu

Tradução: piaba-de-rabo-vermelho (tukano) e piaba-riscada (tuyuka/tukano)
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, comprimido lateralmente. Ossos pélvicos muito desenvolvidos, projetando-
se para a frente e atravessando a parede do corpo em alguns exemplares. Linha lateral completa, com 48-
53 escamas; 9-12 escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, e 6-8 escamas entre a linha lateral
e a nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados, seguidos por 23-26 raios ramifica-
dos. Colorido claro, com duas manchas umerais alongadas e pouco intensas, uma linha negra, estreita e
bem definida, formada por pigmentação nos túbulos da linha lateral, ao longo da parte média do corpo, e
uma mancha preta na base da nadadeira caudal. Uma pequena mancha vermelha presente anteriormente,
no lobo superior da nadadeira caudal. Comprimento máximo: 12,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Presente em igarapés médios e grandes (como o Açaí) e no
próprio rio Tiquié, acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Esta espécie, possivelmente nova, é semelhante a J. abramoides, dela diferindo na altura
do corpo, cor da linha lateral e forma da cabeça (ver, porém, observações sobre J. abramoides). Similar a
J. anteroides, da qual difere por possuir uma grande mancha preta na nadadeira caudal.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Raro abaixo da cachoeira Caruru e mais comuns a montante. No Cabari e Onça,
alcança as cabeceiras.

REPRODUÇÃO  Nos locais de piracema acima da fronteira, faz piracema junto com aracu-riscado, aracu-de-
pau e aracu-três-pintas, nos mesmos locais e horários.

HÁBITOS ALIMENTARES  Frutas e minhocas.

PESCA  Com vara de pesca; matapi; malhadeira e puçá; imirõ; timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS   Aqueles de cima da Cachoeira Comprida tiveram origem da diarréia de Kamaueni
(ver Capítulo 2).
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Jupiaba sp.
Tukano: ‰ta sa, ‰ta saku, poe ko’tero niti pe kuogu

Tuyuka: poe kotero niti petigu
Tradução: piaba-cocô ou saco-de-cocô (tukano, em referência a uma de suas

preferências alimentares); vigia-da-cachoeira-com-pinta-de-carvão (tuyuka)
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Ossos pélvicos muito desenvol-
vidos, salientes, mas não atravessando a parede do corpo. Linha lateral completa, com 31 a 38 escamas.
Seis escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; quatro escamas entre a linha lateral e a base da
nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 20-23 ramificados.Colorido claro, com
uma mancha umeral alongada e bem definida, uma grande mancha caudal se estendendo pela nadadeira
caudal, e pigmento escuro no meio dos lobos da nadadeira caudal. Nadadeira caudal amarela em vida.
Comprimento máximo: 6,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum em praias de rio abaixo da cachoeira Caruru. Conteú-
dos estomacais de seis exemplares continham principalmente restos vegetais (possivelmente pedaços
de caruru), e tanto larvas como adultos de insetos da ordem Trichoptera.
Observações: Esta é uma espécie nova, conhecida apenas do alto rio Tiquié.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, ficando principalmente próximo das cachoeiras ou
onde tem pedras. Não entra nos igarapés. Diurno, é visto em cardumes.

REPRODUÇÃO  É visto junto com aracu-riscado, a jusante de Caruru, em dia de piracema.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (larvas, borboletas, formigas taxi, gafanhotos); frutas (dikadakika); minhocas;
caruru da cachoeira; fezes e restos de comida; massa de mandioca.

PESCA  Com vara de pesca; malhadeira e puçá (cevando com massa de mandioca, cupim ou formiga taxi);
imirõ; timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Surgiram junto com sÞkura, seu “dono” deve tê-lo deixado só nas cachoeiras. Onde
não tem cachoeira, não aparece.



198

Knodus sp.1
Tukano: poe ko’tero
Tuyuka: poe kotero

Tradução: vigia-da-cachoeira
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado, comprimido lateralmente. Com pequenas escamas na base
da nadadeira caudal. Linha lateral completa, com 37 a 40 escamas perfuradas na linha lateral. Cinco a
seis escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; 3-4 escamas entre a linha lateral e a base da
nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 14-16 ramificados. Colorido claro, com
uma mancha umeral tênue; em vida, com dorso azulado, e uma larga faixa longitudinal, cinza-chumbo, ao
longo do corpo. Nadadeiras levemente tingidas de amarelo; exemplares grandes, presumivelmente madu-
ros, com bordas das nadadeiras dorsal, anal e pélvicas esbranquiçadas. Comprimento máximo: 5,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Relativamente comum em corredeiras (cachoeira Caruru e
Pedra Curta, no Tiquié; cachoeira Buriti, no Umari-Norte; corredeira do igarapé Onça) e em suas proximi-
dades, em locais de correnteza moderada a forte. Os maiores exemplares foram apanhados em matapi,
no tombo da cachoeira Caruru. Jovens (menores que 1,5 cm) foram coletados em praias abaixo da cacho-
eira Caruru e da Pedra Curta.
Observações: Gênero de taxonomia pouco conhecida; não foi possível uma identificação específica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a Pedra Curta, próximo a qual é mais abundante.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (larvas, borboletas, formigas taxi, gafanhotos); frutas (dikadakika); minhocas;
caruru da cachoeira; fezes e restos de comida; massa de mandioca.

PESCA  Caniço e mosquiteiro.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Os velhos dizem que esses peixes saíram do buraco da cobra.



199

Knodus sp. 2
Tukano: seaw‰ usero butigu

Tuyuka: waiponaw‰ usero butigu
Tradução: piaba-de-boca-branca

Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado, comprimido lateralmente. Com pequenas escamas na base
da nadadeira caudal. Linha lateral completa, com 35 a 42 escamas perfuradas na linha lateral. Cinco
escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; três escamas entre a linha lateral e a base da nadadei-
ra pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 19-21 ramificados. Colorido claro, com uma
mancha umeral tênue, e uma larga e pouco intensa faixa longitudinal se estendendo desde atrás do olho
até o pedúnculo caudal. Em vida, com margem superior do olho e uma pequena mancha no pedúnculo
caudal vermelhas; uma faixa longitudinal azulada, ao longo do meio do corpo. Comprimento máximo: 3,9
cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum em locais de fundo arenoso e de correnteza moderada,
em igarapés de médio a grande porte e no próprio rio Tiquié, acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Gênero de taxonomia pouco conhecida; não foi possível uma identificação específica.

OCORRÊNCIA E HABITAT   Todos os trechos do alto Tiquié, nas margens do rio e nos igarapés grandes, como
no Cabari, onde chega até as cabeceiras. Chega nos portos dos povoados e no capim da beira e do meio
mesmo. Diurno, é visto em grupos grandes.

REPRODUÇÃO  Faz piracema junto com sarana (akoroaw‰).

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins e outros pequenos que caem na água); frutas e flores pequenas,
sobras do alimento de outros peixes; aburi, lodo do capim, capim; fezes e restos de comida.

PESCA  Com vara de pesca, anzol pequeno e isca de minhoca. Com puçá fino, peneira de cipó ou arumã,
imirõ. Timbó.
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Microschemobrycon callops  Böhlke, 1953

Tukano: ma wero
Tuyuka: diama wegero

Tradução: piaba-do-igarapé
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, comprimido lateralmente. Apresenta pseudotímpano. Linha lateral comple-
ta, com 29 a 37 escamas na linha lateral; quatro escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, e três
escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados,
seguidos por 16-17 raios ramificados. Corpo translúcido em vida, com duas discretas manchas: uma, em
forma de uma vírgula invertida, atrás do pseudotímpano, a outra na extremidade da nadadeira dorsal
(ambas podem estar ausentes); uma linha escura ao longo da base da nadadeira anal e outra ao longo da
base da nadadeira caudal. Nadadeira dorsal avermelhada em alguns exemplares. Comprimento máximo:
3,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Relativamente comum em áreas marginais do rio Tiquié, espe-
cialmente nas praias de rio, abaixo da cachoeira Caruru. Um único exemplar foi coletado, acima da
cachoeira Caruru, no igarapé Umari-Norte.
Observações: A espécie foi originariamente descrita de São Gabriel da Cachoeira (Böhlke, 1953) e pos-
teriormente citada também para o rio Paru do Oeste (Géry, 1973b).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, nos igarapés, na areia. Diurno, é visto em grupos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema nos igarapés, durante as cheias, onde tem pouca correnteza, nas praias.

HÁBITOS ALIMENTARES  Cupins, larvas, minhocas, borboletas, massa de mandioca e restos de comida.

PESCA  Vara de pesca com anzol pequeno e timbó. Também pode ser capturado com puçá bem fechado e
tela de mosquiteiro.
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Microschemobrycon sp.
Tukano: wero pikõ soag‰

Tuyuka: wegero pikõ soag‰
Tradução: piaba-rabo-vermelho

Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, comprimido lateralmente. Apresenta pseudotímpano. Linha lateral incomple-
ta: 7-8 escamas perfuradas; total de 30-31 escamas na série longitudinal. Cinco escamas entre a nadadei-
ra dorsal e a linha lateral, três escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três
raios não ramificados, seguidos por 21-22 raios ramificados. Corpo translúcido em vida, com uma mancha
preta no ápice da nadadeira dorsal e uma discreta linha ao longo da base da nadadeira caudal. Compri-
mento máximo: 3,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Poucos exemplares coletados em áreas marginais do rio Tiquié,
abaixo da cachoeira Caruru. Foi coletado também no baixo rio Tiquié, em Mucura.
Observações: Espécie não identificada, similar à M. melanotus.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, nos igarapés, na areia. É diurno e visto em grupos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema nos igarapés, durante as cheias, onde tem pouca correnteza, nas praias.

HÁBITOS ALIMENTARES  Cupins, larvas, minhocas, borboletas, massa de mandioca e restos de comida.

PESCA  Vara de pesca com anzol pequeno e timbó. Também pode ser capturado com puçá bem fechado e
tela de mosquiteiro.
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Moenkhausia collettii (Steindachner, 1882)

Tukano/Tuyuka: kuisere
Tradução: não tem tradução. Sere significa impingem.

Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Pequenas escamas (pouco per-
ceptíveis) cobrindo a base da nadadeira caudal. Linha lateral completa, com 33 a 34 escamas na linha
lateral. Seis escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; quatro escamas entre a linha lateral e a
base da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 20-22 ramificados. Colorido
claro, com uma larga faixa escura horizontal através do olho, mancha umeral bastante desenvolvida e uma
tênue faixa escura ao longo da base da nadadeira anal. Em vida, nadadeiras dorsal, adiposa e caudal
alaranjadas; nadadeiras pélvicas e anal amareladas. Comprimento máximo: 4,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Pouco comum em áreas marginais do rio Tiquié, abaixo da
cachoeira Caruru. Também foi coletado em um igarapé grande (igarapé Onça), e no baixo rio Tiquié
(Mucura).
Observações: Amplamente distribuído pela Bacia Amazônica, Bacia do rio Orinoco e rios guianenses
(Eigenmann, 1918; Géry, 1964a, 1964b, 1966; Planquette et al., 1996).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, não passando daí para cima; no rio e nos igarapés grandes,
sobretudo nas margens com muito capim. Chega até as cabeceiras do Cabari. Fica em locais rasos, entre o
fundo e a superfície, para pegar comida. É diurno e visto em pequenos grupos.

REPRODUÇÃO  Põe ovos no capim e fica guardando.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos, minhocas e algas verdes (aburi).

PESCA  Com vara de pesca, puçá bem fechado, imirõ e timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  É visto junto com tawai.
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Moenkhausia comma  Eigenmann, 1908

Tukano: ba’tiaw‰
Tuyuka: batiaw‰

Tradução: o-que-saiu-do-japurá
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alto, comprimido lateralmente. Pequenas escamas (muito perceptíveis)
cobrindo a base da nadadeira caudal. Linha lateral completa, com 34 a 35 escamas na linha lateral; seis
escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; 4-5 escamas entre a linha lateral e a nadadeira pélvica.
Nadadeira anal com três raios não ramificados, seguidos por 21-22 raios ramificados. Colorido claro, uma
mancha umeral ovalada, bem definida, presente. Em vida, as nadadeiras são amareladas. Comprimento
máximo: 7,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Pouco comum, coletado apenas no igarapé Umari-Norte, acima
da cachoeira Caruru.
Observações: Conhecido de tributários ao longo da calha do Amazonas (Steindachner, 1915; Eigenmann,
1917; Géry, 1965a).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Pedra Curta, mas só nos igarapés grandes. No Cabari tem muito, até
nas cabeceiras; já no Onça, é ocasional. Existe no Açaí e Umari-Norte, mas não fica no Tiquié, quando desce,
para na foz. Nesses dois igarapés, vai até as cabeceiras. Diurno, é visto em grupos pequenos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema no igarapé, de dia; muitos se juntam. Os Hupda (que vivem mais nos igarapés),
costumam fazer dabucuri nesse período, ofertando desse peixe para os Tuyuka. Existe um igarapé, no alto
Umari-Norte, no qual faz piracema, por isso chamado Batiayá.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, gafanhotos, formigas taxi, e outros pequenos que caem na água);
frutas quaisquer; camarões e minhocas.

PESCA  Com vara de pesca com anzol pequeno e isca de minhoca. Puçá fino e malhadeira; imirõ. Timbó. Cai
no caiá.
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Moenkhausia dyktiota  Lima & Toledo-Piza, 2001

Tukano: tumupe
Tuyuka: tumuape

Tradução: caroço-de-tumu (fruto silvestre, não identificado)

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado, comprimido lateralmente. Pequenas escamas (muito percep-
tíveis) cobrindo a base da nadadeira caudal. Linha lateral incompleta; 7 a 12 escamas perfuradas, total de
31-34 escamas. Cinco a 6 escamas entre a linha lateral e a nadadeira dorsal, 3-4 escamas entre a linha
lateral e a nadadeira pélvica. Colorido castanho-claro, com a borda das escamas escuras, formando no
conjunto um padrão reticulado; mancha preta alongada no pedúnculo caudal, se estendendo até os raios
medianos da nadadeira caudal; uma mancha umeral difusa presente. Em vida, os lados do corpo são de
uma cor verde-acobreada, a margem superior do olho e uma pequena mancha presente no pedúnculo
caudal são vermelhas, as nadadeiras peitorais, pélvicas, caudal, adiposa e dorsal são amarelo-ocre, com
algum vermelho na nadadeira dorsal. Comprimento máximo: 5,9 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Relativamente comum em igarapés pequenos, de água preta,
nas comunidades de Cachoeira Comprida e Fronteira.
Observações: Esta espécie foi recentemente descrita, sendo conhecida apenas do alto rio Tiquié e do
médio rio Negro em Santa Isabel do Rio Negro (Lima & Toledo-Piza, 2001).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente em pequenos igarapés de águas
pretas. Vive só ou em grupos e tem hábitos diurnos.

REPRODUÇÃO  Faz piracema junto com sarapós e outros peixes dos igarapés.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupim, gafanhotos e outros pequenos); minhocas.

PESCA  Com caniço (isca de minhoca ou cupim); jequi; pulado.
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Moenkhausia hemigrammoides  Géry, 1965

Tukano/Tuyuka: ta kuisere
Tradução: kuisere-do-capim

Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alto, comprimido lateralmente. Pequenas escamas (pouco perceptí-
veis) cobrindo a base da nadadeira caudal. Linha lateral completa, com 31 escamas na linha lateral. Cinco
escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; quatro escamas entre a linha lateral e a base da
nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 24 ramificados. Colorido claro, com
mancha umeral pálida, nadadeira dorsal com mancha preta de sua parte média sub-terminal, e uma
estreita, oblíqua faixa preta do fim das nadadeiras pélvicas à extremidade dos primeiros raios da nadadeira
anal.  Em vida, com um pouco de pigmento vermelho na nadadeira dorsal. Comprimento máximo: 3,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar foi coletado no rio Tiquié, abaixo da cacho-
eira Caruru.
Observações: Conhecida anteriormente do Suriname e Guiana Francesa (Géry, 1966; Planquette et al.,
1996). Esse é o primeiro registro publicado da espécie na Bacia Amazônica e no Brasil, onde também
ocorre na Bacia do rio Branco, Roraima (material no MZUSP).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés grandes. Nos igarapés Cabari
e Onça, permanece abaixo da primeira cachoeira. Fica onde tem capim e chega nos portos. Diurno, é visto em
grupos grandes.

REPRODUÇÃO  Talvez faça piracema com outras piabas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Cupins, algas verdes (aburi), fezes e restos de comida.

PESCA  Com vara de pesca, isca de minhoca ou térmita mekã; anzol de espera; matapi (mas não com jequi);
malhadeira e puçá.
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Moenkhausia lepidura (Kner, 1858)

Tukano: sibiok‰, arusua (quando filhote)
Tuyuka: mikiaw‰
Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado, comprimido lateralmente. Pequenas escamas (pouco percep-
tíveis) cobrindo a base da nadadeira caudal. Linha lateral completa, com 33 a 36 escamas na linha lateral.
Cinco escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral; três a quatro escamas entre a linha lateral e a
base da nadadeira pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados e 20-24 ramificados. Colorido
claro, com mancha umeral evidente, mancha laranja no lobo superior da nadadeira caudal, seguido por
uma área escura. Comprimento máximo: 5,9 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum em praias do rio Tiquié, especialmente abaixo da
cachoeira Caruru; também presente nos igarapés maiores, como igarapé Onça, Umari Norte e Açaí.
Observações: Apresenta ampla distribuição na Bacia Amazônica e Guiana (Géry, 1992). Necessita,
porém, de um estudo mais detalhado.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés grandes e lagos. No Umari-
Norte, não sobe a primeira cachoeira. No igarapé Onça, passa da cachoeira, mas não chega nas cabeceiras;
já no Cabari chega próximo das cabeceiras. Atinge tamanhos maiores em Dosetaro (lago acima da fronteira).
Fica nas margens, onde tem galhos, raízes e capim, e no canal. Também chega nos portos. Desloca-se entre
o fundo e a superfície, para apanhar alimentos. Diurno, come também no luar. É visto em grupos grandes.

REPRODUÇÃO  Faz piracema no mesmo dia do aracu-três-pintas, à noite (oito horas). Ele fica no fundo, no
mesmo local.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, gafanhotos, formiga taxi, e outros pequenos que caem na água);
frutas quaisquer; camarões e minhocas.

PESCA  Com vara de pesca com anzol pequeno e isca de minhoca. Com puçá fino e malhadeira; imirõ. Com
timbó não morrem, pois se escondem dentro das raízes; só morrem quando é no lago.
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Moenkhausia oligolepis (Günther, 1864)

Tukano: wereaw‰ kapea sumuto soag‰
Tuyuka: wenaw‰ (wenapo) kape wesa soag‰
Tradução: piaba-com-beira-do-olho-vermelha

Regional: piaba

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alto, comprimido lateralmente. Pequenas escamas (muito perceptíveis)
cobrindo a base da nadadeira caudal. Linha lateral completa, com 30 a 32 escamas na linha lateral; cinco
escamas entre a nadadeira dorsal e a linha lateral, e quatro escamas entre a linha lateral e a nadadeira
pélvica. Nadadeira anal com três raios não ramificados, seguidos por 21-23 raios ramificados. Colorido
castanho-claro, com a borda das escamas escura, formando no conjunto um padrão reticulado; área clara
no pedúnculo caudal, amarela em vida, seguida por uma grande mancha preta retangular; uma mancha
umeral difusa presente; margem superior do olho vermelha em vida. Comprimento máximo: 7,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Freqüente em igarapés de médio a grande tamanho, acima e
abaixo da cachoeira Caruru, e em partes rasas do próprio rio Tiquié.
Observações: Amplamente distribuída na Bacia Amazônica, rios guianenses e Bacia do rio Orinoco
(Géry, 1977). Ao sul (Bacias dos rios Parnaíba e São Francisco, Bacia Platina) ocorre uma espécie muito
semelhante, M. sanctaefilomenae.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, nas margens do rio e nos igarapés grandes, como
Cabari, Onça, Açaí e Umari-Norte. Ficam nas margens, onde tem galhos, raízes e capim. Desloca-se entre o
fundo e a superfície, para apanhar alimentos. Diurno e noturno, come também no luar. É visto em grupos grandes.

REPRODUÇÃO  Faz piracema separado, mas é difícil ver. Segundo Adão Barbosa (morador de São Pedro) faz
piracema demorada nos igarapés pequenos, à tarde, quando seu nível está subindo.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, gafanhotos, formigas taxi, e outros pequenos que caem na água);
frutas quaisquer; camarões e minhocas.

PESCA  Vara de pesca com anzol pequeno, com isca de minhoca, cupim e manivara. Com puçá fino e
malhadeira; imirõ; timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  É maior que ñiri kuta pe. Quando o rio enche, sobe em cardumes grandes, passan-
do as cachoeiras Caruru, Pedra Curta e aquelas dos igarapés, chegando às cabeceiras.
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     Ordem Siluriformes
Nesta ordem estão compreendidas aproximadamente 30 famílias e mais de 2.400 espécies, distribuídas em
todos os continentes, exceto Antártica (de onde existem fósseis). São os bagres e cascudos (caris ou bodós na
Amazônia). Possuem em geral corpo nu, desprovido de escamas; representantes de algumas famílias possuem
o corpo coberto parcial ou totalmente por placas ósseas. Raios das nadadeiras peitoral e dorsal transformados
em espinhos, e mantidos em posição graças a modificações da cintura peitoral ou dos ossos supraneurais e
pterigióforos dorsais, estão presentes em quase todos os representantes da ordem. Barbilhões estão sempre
presentes nos maxilares, e na maioria das espécies também no mento. Ao contrário dos Characiformes, a
maioria dos Siluriformes possuem hábitos noturnos. Os representantes da ordem Siluriformes são um grupo
primariamente de água doce, mas duas famílias (Ariidae e Plotosidae) são essencialmente marinhas, e alguns
representantes de outras famílias, como Auchenipteridae e Aspredinidae, são estuarinos. Com exceção das
famílias Astroblepidae, cujas espécies estão restritas à cordilheira dos Andes, e Ariidae, um grupo exclusivamente
marinho/estuarino, todas as famílias ocorrentes na Bacia Amazônica possuem representantes no alto rio Tiquié.
Literatura: de Pinna, 1998.
 Família Cetopsidae – Duas subfamílias bastante distintas são reconhecidas dentro de Cetopsidae:

Helogeninae, que apresenta unicamente o gênero Helogenes, com quatro espécies, que ocorrem exclusiva-
mente no norte da América do Sul cisandina, e Cetopsinae, com seis gêneros e 19 espécies, distribuídos do norte
da América do Sul transandina (Equador, Peru, Colômbia) à Bacia Platina. Todos Cetopsidae são bagres com um
corpo roliço anteriormente e comprimido lateralmente, após a altura da nadadeira dorsal, e de olhos diminutos.
Os Helogeninae possuem uma nadadeira dorsal no meio do corpo, nadadeira anal muito longa, barbilhões
mentonianos longos e um colorido geral marrom. Representantes da subfamília Cetopsinae, por sua vez, possu-
em uma dorsal bastante anterior, nadadeira anal de tamanho moderado, barbilhões muito curtos e colorido geral
cinzento-claro, às vezes azulado em vida. Os Helogeninae são peixes típicos de igarapés, enquanto que os
Cetopsinae são bagres que vivem em locais de forte correnteza, não sendo bentônicos, como a maioria dos
representantes da ordem Siluriformes, e sim pelágicos. A espécie mais conhecida da família é Cetopsis coecutiens,
conhecido popularmente como candiru-cavalo na Amazônia central. Ao contrário dos verdadeiros candirus, que
pertencem à família Trichomycteridae, o candiru-cavalo não é hematófago, e sim um carnívoro mutilante, o que
o faz igualmente temido. Quase todos os outros representantes da família são insetívoros.
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Cetopsis cf. parma  Oliveira, Vari & Ferraris, 2001

Tukano: ueka paiguho
Tuyuka: ugeriga paiguka

Tradução: candiru-grande
Regional: candiru

DESCRIÇÃO  Corpo roliço, comprimindo em direção ao pedúnculo caudal. Olho pequeno, coberto por
densa membrana adiposa. Barbilhões maxilares e mentonianos curtos. Nadadeira dorsal anterior ao meio
do corpo. Nadadeira adiposa ausente. Nadadeira anal com três raios não ramificados, seguidos por 17
raios ramificados. Nadadeira caudal ligeiramente bifurcada. Colorido geral cinza-ardósia, mais claro
inferiormente; flancos e área ventral com muitas manchas de formato irregular; nadadeira dorsal com base
escura; nadadeira caudal com uma mancha aproximadamente em forma de V. Comprimento máximo:
17,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar examinado, coletado no rio Tiquié, abaixo
da cachoeira Caruru.
Observações: Espécie recentemente descrita da Bacia do alto Amazonas no Peru e Equador (Oliveira et
al., 2001). Primeiro registro para a Bacia do rio Negro e para o Brasil.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés. Noturno, pode ser
visto só ou em casal.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos, camarão, minhoca e lodo, junto com pequenas larvas e vermes.

PESCA  Com anzol de espera, anzol com linha, anzol com vara ou com jequi.
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Pseudocetopsis macilentus (Eigenmann, 1912)

Tukano: ueka kanuaka
Tuyuka: ugeriga pÞguga

Tradução: candiru-pequeno
Regional: candiru

DESCRIÇÃO  Corpo roliço, comprimindo em direção ao pedúnculo caudal. Olho pequeno, coberto por
densa membrana adiposa. Barbilhões maxilares e mentonianos curtos. Nadadeira dorsal anterior ao meio
do corpo. Nadadeira adiposa ausente. Nadadeira anal com três raios não ramificados, seguidos por 17
raios ramificados. Nadadeira caudal ligeiramente bifurcada. Colorido geral marrom, mais claro inferiormen-
te; flancos e área ventral com muitas manchas em forma de X ou alongadas, que se estendem até a na-
dadeira caudal. Comprimento máximo: 6,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar examinado, coletado no rio Tiquié, abaixo
da cachoeira Caruru.
Observações: Amplamente distribuído na Bacia Amazônica e rios guianenses (M.C.C. de Pinna, com.
pess.).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié. De dia fica no fundo e, à noite, sobe à superfície para
se alimentar, em pequenos grupos.

REPRODUÇÃO  Deve colocar os ovos no oco do pau ou entre as pedras.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (formigas, gafanhotos, borboletas), camarões e minhocas.

PESCA  Com anzol e vara e timbó.
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Helogenes marmoratus  Günther, 1863

Tukano: porõ
Tuyuka: porõ, purõ
Tradução: curvado

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado. Nadadeira dorsal pequena, situada atrás do meio do corpo.
Nadadeiras peitorais grandes, com borda arredondada. Nadadeiras pélvicas situadas bastante anterior-
mente no corpo. Nadadeira adiposa ausente. Nadadeira anal muito longa, com 40 a 45 raios. Nadadeira
caudal furcada. Boca ampla. Barbilhões mentonianos bastante longos, alcançando a extremidade das
nadadeiras peitorais. Colorido do corpo e nadadeira anal marrom-escuro, com parte anterior do tronco,
cabeça e nadadeiras peitorais cinza-escuras. Nadadeira caudal com base marrom-escura, contrastando
bastante com dois terços posteriores, mais claros. Comprimento máximo: 7,3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum em igarapés pequenos de terra firme, escondendo-se
de dia no meio da serrapilheira submersa.
Observações: Amplamente distribuído pela Bacia Amazônica, rios guianenses e rio Orinoco (Vari &
Ortega, 1986).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés. Vive no fundo de
paus e folhas. Noturno, é visto só ou em casal.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos entre folhas e pedras.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, formigas taracuá, borboletas e cupins), minhocas, pedaços de
frutas podres, lodo e algas verdes (aburi).

PESCA  Nas tinguijadas, costumam pular para fora d’água e, depois que renovou a água, pulam de volta na
água.
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 Família Trichomycteridae – Representantes dessa família estão distribuídos desde a Costa Rica até a
Patagônia, e também no Chile. São bagres de pequeno tamanho: a maior espécie, Eremophilus mutisii da
Colômbia, atinge 30 cm de comprimento. Os Trichomycteridae são peixes alongados, que não apresentam
espinhos nas nadadeiras e que possuem duas áreas com odontódes na cabeça, uma no interopérculo, outra no
opérculo. Representantes da família são conhecidos popularmente como cambevas no leste do Brasil e candirus
na Bacia Amazônica. O último nome é aplicado a espécies pertencentes a uma subfamília, Vandeliinae, que
inclui apenas espécies hematófagas, um hábito alimentar compartilhado, entre os vertebrados, apenas com os
morcegos vampiros. Espécies da subfamília Stegophilinae, comuns na Bacia Amazônica, são lepidófagas
(comedores de escamas) ou comem o muco de peixes maiores. Mais de 170 espécies de Trichomycteridae são
conhecidas na atualidade; apenas duas espécies foram encontradas no alto rio Tiquié.

Ituglanis sp.
Tukano/Tuyuka: bue duka

Tradução: pedaço-de-mussum, mussum-curto

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, deprimido na altura da cabeça e gradualmente mais comprimido em direção
ao pedúnculo caudal. Nadadeira dorsal pequena, situada atrás do meio do corpo. Olhos situados dorsal-
mente na cabeça. Dois pares de barbilhões maxilares compridos, ultrapassando a abertura branquial. Um
par de barbilhões nasais, relativamente longos, mas não ultrapassando a abertura branquial. Pequenos
odontódes presentes em duas áreas da cabeça, próximos da abertura opercular. Nadadeiras peitorais
com primeiro raio transformado num curto filamento. Nadadeira caudal truncada. Colorido marrom-claro,
com inúmeras manchinhas arredondadas, marrom-escuras, sobre todo o corpo, nadadeiras dorsal, caudal
e anal. Comprimento máximo: 6,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletada apenas em um igarapé de terra firme, na comunidade
de Jabuti.
Observações: Gênero de taxonomia pouco conhecida; não foi possível uma identificação específica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, em especial nos igarapés.

PESCA  Timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Na fabricação da flauta sagrada chamada katapoa, usaram um pedaço de vara para
perfurar uma abertura e encaixar o bocal vibrador. Depois de feito, esse pedaço de pau foi jogado no rio e
transformou-se nesse peixe.
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Stauroglanis gouldingi  de Pinna, 1989

Tukano: nukupori busaw‰
Tuyuka: ditatupari busaro

Tradução: mandi-colar-da-areia

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, deprimido na altura da cabeça e gradualmente mais comprimido em direção
ao pedúnculo caudal. Nadadeira dorsal pequena, situada atrás do meio do corpo. Olhos situados dorsal-
mente na cabeça. Barbilhão maxilar muito largo em sua base. Pequenos odontódeos presentes em duas
áreas da cabeça: um no opérculo e outro abaixo do olho. Nadadeira caudal truncada. Sem nenhuma
marca escura; em vida, com olhos prateados contrastando fortemente com o corpo, que é translúcido.
Comprimento máximo: 2,4 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Só foi coletado no igarapé Onça, em um trecho de fundo
arenoso, com correnteza moderada. É uma espécie especializada nesse tipo de ambiente (Sazima &
Zuanon, 2004).
Observações: Espécie conhecida de igarapés do médio rio Negro e das proximidades de Manaus (de
Pinna, 1989; Sazima & Zuanon, 2004).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, preferindo os igarapés. Vive no fundo de areia. Come
de dia e de noite, é visto em grupos pequenos e grandes.

REPRODUÇÃO  Faz piracema com aracu.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos e larvas; minhocas; algas verdes (aburi); detritos da tabatinga e areia.

PESCA  Às vezes pega com anzol pequeno na vara. Não morre fácil com timbó. Também pode ser capturado
com puçá bem fechado.
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 Família Callichthyidae – Com duas subfamílias, oito gêneros e aproximadamente 180 espécies, os
representantes desta família distribuem-se desde o Panamá até o norte da Patagônia na Argentina. Os Calli-
chthyidae são caracterizados por possuírem uma couraça óssea, formada por duas séries longitudinais de
placas dérmicas. São peixes de porte pequeno a moderado, atingido no máximo 16 cm de comprimento. As
espécies da subfamília Callichthyinae, conhecidos popularmente como tamboatás ou tamoatás, preferem
ambientes lênticos, inclusive áreas pantanosas, e são utilizados como alimento em algumas regiões. Os repre-
sentantes da subfamília Corydoradinae habitam margens de rios e igarapés, e estão dentre os peixes mais
explorados pela indústria aquarista na atualidade.

Corydoras tukano  Britto & Lima, 2003

Tukano: wai pota yutugu
Tuyuka: wai pota yudugu

Tradução: peixe-espinho-listrado
Regional: corridora

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente curto, robusto. Nadadeiras peitorais e nadadeira dorsal com primeiro raio
modificado em espinho robusto. Nadadeira dorsal bastante desenvolvida em machos adultos. Nadadeira
caudal bifurcada. Barbilhões maxilares e mentonianos moderadamente desenvolvidos. Colorido geral cre-
me, com três largas faixas negras verticais, a primeira na cabeça, na altura do olho, a segunda pouco à
frente e na altura da nadadeira dorsal, a terceira na altura da nadadeira adiposa e nadadeira ventral.
Nadadeira caudal com faixas negras verticais. Comprimento máximo: 3,9 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado em áreas marginais do rio Tiquié, abaixo da cachoeira
Caruru e também no médio rio Tiquié, em Cunuri.
Observações: Espécie recentemente descrita (Britto & Lima, 2003), só conhecida do alto e médio rio
Tiquié.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, tanto no rio quanto nos igarapés e lagos. No Cabari, chega
até suas cabeceiras, mas não entra no igarapé Onça. Permanece no fundo de areia e, às vezes, sobe à
superfície. É visto em cardumes.
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REPRODUÇÃO  Quando o rio enche, ele bóia e depois desce e se reproduz no fundo. Cuida dos filhotes como
os acarás.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo e algas verdes (aburi).

PESCA  Pode ser pego com puçá e malhadeira. Também morre com timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  É perigoso pisar em seu espinho.

Corydoras melini  Lönnberg & Rendahl, 1930

Tukano: wai pota
Tuyuka: wai potaw‰

Tradução: peixe-de-espora
Regional: corridora

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente curto, robusto. Nadadeiras peitorais e nadadeira dorsal com primeiro raio
modificado em espinho robusto. Nadadeira caudal bifurcada. Barbilhões maxilares e mentonianos mode-
radamente desenvolvidos. Vinte e três placas dorso-laterais e 20 placas ventro-laterais.Colorido geral
claro, com uma larga faixa negra vertical na cabeça, na altura do olho, e uma faixa negra oblíqua que se
estende da nadadeira dorsal ao pedúnculo caudal. Comprimento máximo: 4,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Poucos exemplares coletados no rio Tiquié, abaixo da cachoei-
ra Caruru e também no médio rio Tiquié, em Cunuri.
Observações: Descrita originalmente de Iaureté, no rio Uaupés. Conhecida também do rio Meta (Bacia do
Orinoco) e do sistema do alto rio Caquetá (rio Japurá) (Nijssen & Isbrücker, 1983).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, tanto no rio quanto nos igarapés e lagos. No Cabari, chega
até suas cabeceiras, mas não entra no igarapé Onça. Permanece no fundo de areia e, às vezes, sobe à
superfície. É visto em cardumes.

REPRODUÇÃO  Quando o rio enche, ele bóia e depois desce e reproduz no fundo. Cuida dos filhotes como os
acarás.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo e algas verdes (aburi).
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PESCA  Pode ser pego com puçá e malhadeira. Também morre com timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  É perigoso pisar em seu espinho.

Megalechis thoracata  Valenciennes, 1840

Tukano: s‰ga
Tuyuka: s‰ga, muka surotigu

Tradução: tamoatá-peito-estufado
Regional: tamoatá

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, robusto, deprimido na região da cabeça e comprimido do
tronco até o pedúnculo caudal. Nadadeiras peitorais e nadadeira dorsal com primeiro raio modificado em
espinho robusto; espinho relativamente longo, sempre maior que o espinho da nadadeira pélvica. Espinho
da nadadeira dorsal relativamente curto, menos da metade da altura dos demais raios dessa nadadeira.
Ossos coracóides muito desenvolvidos, cobrindo boa parte da região abdominal. Nadadeira caudal arre-
dondada. Barbilhões maxilares bastante desenvolvidos, barbilhões mentonianos muito pouco desenvolvi-
dos, formando uma espécie de lábio. Vinte e três placas dorso-laterais, e 21-22 placas ventro-laterais.
Colorido cinza-claro, com dorso mais escuro e manchas escuras irregulares distribuídas por todo o corpo.
Nadadeira caudal clara, com uma barra escura vertical no meio da nadadeira. Comprimento máximo: 9,6
cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Freqüente em igarapés pequenos, de terra firme, acima da
cachoeira Caruru.
Observações: Amplamente distribuído pela Bacia Amazônica, rio Orinoco e rios guianenses (Reis, 1997).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés. Diurno e noturno, é visto só ou
em casal.

REPRODUÇÃO  Põe ovos nas folhas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (lagartas, larvas etc), camarões e minhocas; fezes de anta, aburi e lodo.

PESCA  Com timbó.
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ORIGEM E COMENTÁRIOS  Só os velhos podem comer. Quando as crianças comem, ficam como o osso
esterno (s‰ro) para fora, em forma de cuia. Na hierarquia desse grupo de tamoatá, como concebido pelos
Tuyuka, essa espécie está em terceiro lugar.

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)

Tukano: bukawi
Tuyuka: muka

Tradução: tamoatá
Regional: tamoatá

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado, robusto, bastante deprimido na região da cabeça e tornando-
se comprimido a partir da nadadeira dorsal em direção ao pedúnculo caudal. Nadadeiras peitorais com
primeiro raio modificado em espinho robusto; nadadeira dorsal com primeiro raio muito curto e largo, não
formando um espinho. Nadadeira caudal arredondada. Nadadeira adiposa muito próxima da nadadeira
caudal, sendo precedida por uma carena de placas. Barbilhões maxilares bastante desenvolvidos, barbi-
lhões mentonianos muito pouco desenvolvidos, formando uma espécie de lábio. Ventre nu, sem coracói-
des desenvolvidos. Vinte e oito placas dorso-laterais e 26 placas ventro-laterais. Colorido geral cinza, com
pequenas manchas escuras, arredondadas e pouco distintas, ao longo da junção das placas laterais.
Comprimento máximo: 7,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar, coletado em um igarapé pequeno de terra
firme, acima da cachoeira Caruru.
Observações: Apresenta ampla distribuição na América do Sul, ocorrendo em praticamente todos os
sistemas hidrográficos.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do Tiquié, até suas cabeceiras, nos igarapés e beira do rio, no
fundo. Diurno, é visto em casais.

REPRODUÇÃO  Faz piracema na enchente, nos igarapés.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (lagartas, larvas etc), camarões e minhocas; fezes de anta, aburi e lodo.

PESCA  Timbó.
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Callichthys serralabium  Lehmann & Reis, 2004

Tukano: dita bukawi
Tuyuka: dita muka

Tradução: tamoatá-terra
Regional: tamoatá

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado, robusto, bastante deprimido na região da cabeça e tornando-
se comprimido a partir da nadadeira dorsal em direção ao pedúnculo caudal. Nadadeiras peitorais com
primeiro raio modificado em espinho, relativamente curto; espinho relativamente curto, de igual tamanho
ou menor que o espinho da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com primeiro raio muito curto e largo, não
formando um espinho. Nadadeira caudal arredondada. Nadadeira adiposa muito próxima da nadadeira
caudal, sendo precedida por uma carena de placas. Barbilhões maxilares bastante desenvolvidos, barbi-
lhões mentonianos muito pouco desenvolvidos, formando uma espécie de lábio franjado. Ventre nu, sem
ossos coracóides desenvolvidos. Vinte e seis placas dorso-laterais, e 23-24 placas ventro-laterais. Colori-
do geral cinza, com manchas irregulares escuras ao longo do corpo. Nadadeira caudal preta, com uma
faixa clara basal. Comprimento máximo: 7,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Freqüente em igarapés pequenos de terra firme, acima da
cachoeira Caruru.
Observações: Conhecido do alto rio Orinoco e alto rio Negro (Lehmann & Reis, 2004).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do Tiquié, até suas cabeceiras, nos igarapés e beira do rio.
Especialmente nos igarapés de água preta. Fica no fundo, em meio a paus e galhos submersos. Diurno, é
visto em casais.

REPRODUÇÃO  Faz piracema na enchente, nos igarapés.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (lagartas, larvas etc), camarões e minhocas; fezes de anta, aburi e lodo.

PESCA  Timbó e anzol de espera no igarapé.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Distintamente dos outros tamoatás, possui a região ventral mole.
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 Família Loricariidae – A mais diversa família da ordem Siluriformes, com aproximadamente 670
espécies reconhecidas. Os membros dessa família, conhecidos popularmente como acaris no Pará e nordeste,
bodós no Amazonas e cascudos no resto do Brasil, são facilmente reconhecíveis por possuírem o corpo inteira-
mente revestido por uma couraça óssea, composta por várias séries longitudinais de placas ósseas, e pela boca
inferior, circundada por um disco oral. A família distribui-se do Panamá ao Rio de La Plata na Argentina. Os
cascudos são em sua maioria peixes algívoros, embora detrito também possa ser um item alimentar importante
para algumas espécies, e outras aparentemente preferirem invertebrados aquáticos. Espécies do gênero Panaque
e aquelas de Hypostomus relacionadas a H. cochliodon alimentam-se de madeira morta, um hábito alimentar
(xilofagia) compartilhado, entre os vertebrados, apenas com os castores. Em geral habitam locais com corrente-
za moderada a forte, com algumas espécies, contudo, preferindo ambientes lênticos. A grande maioria dos
Loricariidae parece ter algum tipo de cuidado parental com a postura. Na subfamília Loricariinae estão os
cascudos com comportamento reprodutivo mais diversificado; machos de várias espécies desta subfamília
carregam os ovos aderidos ao abdômen ou em extensões do disco oral.

Parotocinclus polyochrus  Schaefer, 1988

Tukano: ya’ka yutugu, ya’ka dorogu
Tuyuka: yaka dodogu, yaka yudugu

Tradução: bodó-listrado
Regional: bodó

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado. Focinho pontudo. Três séries de placas laterais. Abdômen
coberto por três séries de placas. Cintura escapular exposta, visível em vista ventral. Nadadeira adiposa
presente. Colorido geral escuro, com marcas claras dorsais bastante contrastantes: uma imediatamente
após a nadadeira dorsal, outra após a nadadeira adiposa, e uma anterior à nadadeira caudal. Pontos e
listras pretas na cabeça. Quatro áreas claras ventrais pós-pélvicas: uma imediatamente após as nadadei-
ras pélvicas, uma na base da nadadeira anal, uma após a nadadeira anal, e a última imediatamente anterior
à nadadeira caudal. Uma marca preta subterminal na nadadeira caudal. Comprimento máximo: 3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Foi coletado apenas no igarapé Açaí, aderido a galhadas caídas
dentro do igarapé.
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Observações: Conhecida anteriormente só do rio Baria, afluente do canal do Casiquiare, Venezuela
(Schaefer, 1988; Schaefer & Provenzano, 1993).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié.

HÁBITOS ALIMENTARES  Detritos da areia, lodo e algas verdes (aburi).

PESCA  Pisa no rabo e pega; timbó.

Farlowella cf. schreitmulleri  Ahl, 1937

Tukano: yukupu wasop†, dusop†
Tradução: peixe-lima-de-pau

DESCRIÇÃO  Corpo deprimido, muito alongado e estreito. Focinho muito desenvolvido, com comprimento
maior que o resto da cabeça. Pedúnculo caudal achatado. Nadadeira adiposa ausente. Presença de dois
filamentos, um no lobo superior e o outro no lobo inferior da nadadeira caudal. Disco oral com pequenas
papilas. Duas séries de placas laterais, uma série de placas dorsais e três séries de placas abdominais.
Colorido geral marrom-claro, nadadeiras riscadas de escuro e nadadeira caudal em grande parte escura.
Comprimento máximo: 16,4 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar foi coletado no igarapé Onça, aderido a
macrófitas aquáticas.
Observações: Espécie conhecida anteriormente da região do baixo Amazonas (Retzer & Page, 1996).
Identificação provisória.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Existe apenas no trecho a jusante da cachoeira Caruru, mesmo aí sendo raro. Vive
no rio e em igarapés grandes, aderindo-se às partes submersas de cipós na beira do rio.

HÁBITOS ALIMENTARES  Detritos e lodo.
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Loricaria sp.
Tukano: nukupori diwasop†

Tuyuka: ditatupari seripi
Tradução: ferro-de-cova-da areia (seripi ou diwasop† se refere

a algo achatado ou comprimido)

DESCRIÇÃO  Corpo deprimido, bastante alongado. Pedúnculo caudal achatado. Nadadeira adiposa ausen-
te. Presença de um filamento longo no lobo superior da nadadeira caudal, cabendo pouco mais de duas
vezes no comprimento padrão. Disco oral com numerosos filamentos. Abdômen lateralmente coberto por
placas; centro nu. Nadadeiras pélvicas com primeiro raio grosso, mas flexível, e consideravelmente mais
longo que os raios subseqüentes. Colorido geral cinza-claro, com sete faixas verticais escuras ao longo
do corpo; nadadeiras peitorais escuras; nadadeira caudal com uma faixa aproximadamente em forma de
V. Comprimento máximo: 10,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar coletado em praia do rio Tiquié, imediata-
mente abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Gênero de taxonomia complexa e mal conhecida; não foi possível uma identificação espe-
cífica.

REPRODUÇÃO  Põe ovos na areia.

HÁBITOS ALIMENTARES  Detritos da areia.

PESCA  Pisa no rabo e pega; timbó.
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Rineloricaria lanceolata (Günther, 1868)

Tukano: diwasop†
Tuyuka: seripi

Tradução: ferro-de-cova (seripi ou diwasop† se refere a algo
achatado ou comprimido)

DESCRIÇÃO  Corpo deprimido, bastante alongado. Pedúnculo caudal achatado. Nadadeira adiposa ausen-
te. Presença de um filamento relativamente longo no lobo superior da nadadeira caudal. Disco oral com
pequenas papilas. Abdômen coberto por placas. Colorido geral marrom, com uma larga faixa escura do
focinho ao olho, uma faixa preta oblíqua da nadadeira peitoral à nadadeira dorsal, quatro faixas verticais
escuras ao longo do corpo; nadadeiras peitorais, pélvicas e dorsal quase completamente negras; nadadei-
ra dorsal e anal com uma larga faixa escura; uma mancha em V na nadadeira caudal. Comprimento
máximo: 9,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletada em igarapés grandes (Açaí e Onça), aderida a galha-
das caídas no igarapé ou em macrófitas aquáticas.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente nas cachoeiras e praias.

REPRODUÇÃO  Põe ovos na areia.

HÁBITOS ALIMENTARES  Detritos da areia, lodo e algas verdes (aburi)

PESCA  Pisa no rabo e pega; timbó.
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Rineloricaria sp.
Tukano: nukupori diwasop†

Tuyuka: ditatupari seripi
Tradução: ferro-de-cova-da-areia (seripi ou diwasop† se refere a

algo achatado ou comprimido)

DESCRIÇÃO  Corpo deprimido, bastante alongado. Pedúnculo caudal achatado. Nadadeira adiposa ausen-
te. Presença de um curto filamento no lobo superior da nadadeira caudal. Disco oral com pequenas
papilas. Abdômen coberto por placas. Colorido geral marrom-claro, com seis faixas verticais escuras ao
longo do corpo e muitas manchinhas espalhadas pelo corpo. Uma discreta mancha à frente da nadadeira
dorsal. Comprimento máximo: 9,9 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Espécie relativamente comum no rio Tiquié, em áreas rasas
marginais, com fundo de areia ou lama, acima e abaixo da cachoeira Caruru. Também foi coletado em
igarapés grandes como Açaí e Umari-Norte.
Observações: Esta espécie assemelha-se à Rineloricaria formosa Isbrücker & Nijssen (1979), da qual se
distingue por possuir um ocelo à frente da nadadeira dorsal pouco perceptível e uma área nua na extremi-
dade do focinho menor.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente nas cachoeiras e praias. É visto só
ou em grupos pequenos.

REPRODUÇÃO  Põe ovos na areia ou em oco de pau submerso.

HÁBITOS ALIMENTARES  Detritos da areia, ovos de peixe.

PESCA  Pisa no rabo e pega; timbó.
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Hypostomus sp.
Tukano: kope ya’ka
Tuyuka: kope yaka

Tradução: bodó-do-buraco
Regional: bodó

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado. Uma pequena bossa no topo da cabeça (extremidade do
supraoccipital). Quatro séries de placas laterais, providas de três carenas longitudinais discretas. Nada-
deira caudal emarginada, com lobo inferior longo e mais desenvolvido que o superior. Abdômen parcial-
mente nu, com placas diminutas concentradas ao longo da linha média e áreas laterais do ventre nos
exemplares maiores. Dentes longos, pouco numerosos, 9-11 em cada pré-maxilar e dentário. Dentes
bífidos, uma das cúspides alongada e estreita, a outra consideravelmente mais desenvolvida, de forma
arredondada. Dentários bastante inclinados um em direção ao outro, formando um V. Colorido geral mar-
rom-escuro, com manchas espalhadas por todo o corpo: alongadas na cabeça e ao longo do tronco,
arredondadas na nadadeira dorsal, e vermiculadas no ventre. Comprimento máximo: 16,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado em poços do rio Tiquié, como aqueles abaixo da
cachoeira Caruru, e também em igarapés grandes como o Umari-Norte.
Observações: Esta é uma espécie conhecida apenas do alto rio Tiquié, ainda não descrita (J. W.
Armbruster, com. pess.).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e em igarapés grandes. Vive em buracos na
terra (pasituru), indo nos paus só para se alimentar. É encontrado em três tipos de ambientes: em buracos de
tabatinga (pasi kope), buracos de argila (dii kope) e buracos de tarouta (tarouta kope). Noturno, é visto só ou
em casal.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos no buraco.

HÁBITOS ALIMENTARES  Detritos da terra, lodo e minhocas.

PESCA  Com a mão, dentro do buraco; timbó; malhadeira esticada na foz dos igarapés.
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Ancistrus sp.1
Tukano: umu ya’ka
Tuyuka: kumu yaka

Tradução: bodó-do-tronco-caído
Regional: bodó

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente deprimido, relativamente curto. Placa da “bochecha” moderamente
eversível, com odontódeos grossos e curtos. Focinho nú, apresentando pequenos tentáculos em sua
porção mediana e nas margens da cabeça. Três séries de placas laterais, uma série de placas dorsais e
uma série de placas ventrais no pedúnculo caudal. Abdômen nu, desprovido de placas. Colorido geral
marrom-escuro ou cinzento-escuro, com faixas escuras, indistintas; às vezes apresentando manchas
escuras sobre as nadadeiras. Margem distal da nadadeira caudal com pequena área clara. Comprimento
máximo: 10,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Menos comum que Ancistrus sp.2; ocorre em corredeiras,
acima e abaixo de Caruru.
Observações: Gênero de taxonomia complexa e mal conhecida; não foi possível uma identificação espe-
cífica. Ver observações da espécie seguinte.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente onde há pedras e paus e nas
cachoeiras. É visto em casais. Nos troncos submersos podem ser encontrados quinze ou vinte.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos dentro do pau oco, macho e fêmea se revezam nos cuidados. Só deixam de
vigiá-los quando estão do tamanho de uma unha. É o peixe que mais cuida de seus filhotes.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo e detritos de pau podre.

PESCA  Pode ser pego com as mãos, com flecha ou pau apontado, com malhadeira e com timbó.
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Ancistrus sp.2
Tukano: umu ya’ka
Tuyuka: kumu yaka

Tradução: bodó-do-tronco-caído
Regional: bodó

DESCRIÇÃO  Corpo deprimido, relativamente curto; cabeça relativamente larga. Placa da “bochecha”
moderamente eversível, com odontódeos grossos e curtos. Focinho nu, apresentando às vezes, pequenos
tentáculos em sua porção mediana e nas margens da cabeça. Três séries de placas laterais, uma série de
placas dorsais, e uma série de placas ventrais no pedúnculo caudal. Abdômen nu, completamente despro-
vido de placas. Colorido geral cinza-escuro, com manchinhas brancas espalhadas pelo corpo (visíveis
apenas em vida) e margem distal da nadadeira caudal clara. Comprimento máximo: 7,9 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum em corredeiras de igarapés grandes (Açaí e Umari
Norte), aderido ao caruru (Podostemataceae); coletado junto a Characidium cf. declivirostre. Também foi
coletado em corredeiras sem caruru (Onça Igarapé). Exemplares jovens (de até 2 cm) foram coletados em
galhadas caídas, longe de corredeiras, no igarapé Açaí.
Observações: Esta espécie é muito semelhante à anterior, diferindo por alguns detalhes (altura e compri-
mento da cabeça em relação ao corpo) e no colorido (Ancistrus sp.1 não apresenta machinhas brancas,
ao contrário de Ancistrus sp.2). Uma identificação específica não foi possível, devido à confusa situação
taxonômica do gênero Ancistrus.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente onde há pedras e paus, e nas
cachoeiras. É visto em casais. Nos troncos submersos podem ser encontrados 15 ou 20.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos dentro do pau oco, macho e fêmea se revezam nos cuidados. Só deixam de
vigiá-los quando estão do tamanho de uma unha. É o peixe que mais cuida de seus filhotes.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo e detritos de pau podre.

PESCA  Pode ser pego com as mãos, com flecha ou pau apontado, com malhadeira e com timbó.
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Hypancistrus cf. inspector  Armbruster, 2002

Tukano: utã ya’ka
Tuyuka: utã yaka

Tradução: bodó-pedra
Regional: bodó

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alto. Placa da “bochecha” altamente eversível e contendo odontódeos
numerosos, longos e flexíveis. Olho com margem óssea superior saliente. Quatro séries de placas late-
rais, não carenadas. Nadadeira caudal emarginada. Abdômen praticamente nu, com placas pequenas ao
longo da cintura peitoral, áreas laterais do ventre e ao redor da abertura urogenital. Dentes curtos, pouco
numerosos, 9-11 em cada pré-maxilar e dentário. Dentes bífidos, ambos cúspides alongados, uma delas
pouco mais longa do que a outra. Dentários bastante inclinados um em direção ao outro. Colorido geral
escuro, com manchas claras, pequenas, espalhadas por todo o corpo e nadadeiras. Comprimento máxi-
mo: 10,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Apenas dois exemplares examinados, ambos coletados abaixo
da cachoeira Caruru.
Observações: Conhecida do canal do Casiquiare e alto rio Orinoco (Armbruster, 2002). Os exemplares do
rio Tiquié diferem ligeiramente daqueles da descrição original por possuírem manchas menores e mais
numerosas e olhos menores.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos na cachoeira, embaixo de paus e pedras.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo e algas verdes (aburi).
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Dekeyseria sp.
Tukano: ya’ka butigu
Tuyuka: yaka butigu

Tradução: bodó-branco
Regional: bodó

DESCRIÇÃO  Corpo deprimido, alongado; cabeça relativamente larga. Placa da “bochecha” moderadamen-
te eversível, com odontódeos relativamente longos e finos. Odontódeos bem desenvolvidos presentes na
margem do focinho em alguns exemplares (provavelmente machos maduros). Extremidade do focinho
nua. Quatro séries de placas laterais, com faixas de odontódeos bem desenvolvidas, formando uma série
de quilhas laterais ao longo da parte posterior do corpo. Dentes longos e numerosos, 31-44 em cada pré-
maxilar e dentário. Dentes bífidos, com ponta truncada, uma das cúspides muito maior que a outra.
Dentários pouco inclinados um em relação ao outro. Abdômen nu, completamente desprovido de placas.
Colorido geral marrom-claro, com manchas claras irregulares sobre o tronco e listras pretas nas nadadei-
ras peitorais, pélvicas, dorsal e caudal. Comprimento máximo: 14,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Poucos exemplares coletados, todos abaixo da cachoeira
Caruru.
Observações: Espécie pertencente ao grupo Dekeyseria scaphirhyncha e D. amazonica (Rapp Py-Daniel,
1985).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés. Fica nas cachoei-
ras, pedras e troncos. Vê-se em casais ou grupos de quatro ou seis.

REPRODUÇÃO  Põe ovos no pau ou entre as pedras. Fica cuidando, defendendo-se com seu ferrão.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo das pedras e troncos (mõaburi) e algas verdes (aburi).

PESCA  Com as mãos e com timbó. Às vezes cai na malha ou puçá.
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Pseudolithoxus cf. nicoi  Armbruster & Provenzano, 2000

Tukano: ya’ka kasero
Tuyuka: yaka kasero

Tradução: bodó-casca
Regional: bodó

DESCRIÇÃO  Corpo muito deprimido, alongado; cabeça muito larga e chata. Placa da “bochecha” modera-
damente eversível, com odontódeos relativamente curtos. Espinhos peitorais longos e recurvados, com
numerosos odóntodes robustos. Extremidade do focinho coberta de placas. Quatro séries de placas
laterais, sem quilhas. Dentes longos e numerosos, 45-47  em cada pré-maxilar e dentário. Dentes bífidos,
com ponta truncada, uma das cúspides pouco maior que a outra. Dentários pouco inclinados um em
relação ao outro. Abdômen completamente nu, desprovido de placas. Colorido geral escuro, com man-
chas claras arredondadas sobre o corpo. Comprimento máximo: 11,0 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar coletado na cachoeira do Caruru.
Observações: Descrita do alto rio Negro e canal de Casiquiare, Venezuela (Armbruster & Provenzano,
2000). O único exemplar que dispomos do alto rio Tiquié está mal preservado, razão pela qual julgamos a
identificação provisória.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié.

HÁBITOS ALIMENTARES  Detritos da areia, lodo e algas verdes (aburi).

PESCA  Pisa no rabo e pega; timbó.
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 Família Aspredinidae – Família que compreende 12 gêneros e 36 espécies, ocorrendo das bacias
transandinas no norte da América do Sul na Colômbia ao Rio de La Plata na Argentina. Conhecidas popularmente
como rabecas, são bagres pequenos, de corpo deprimido, pedúnculo caudal em geral longo e cilíndrico, nada-
deiras dorsal, anal e caudal pouco desenvolvidas e abertura branquial muito pequena. O corpo é coberto por uma
pele grossa, com projeções dérmicas unculiformes, e, fato bastante raro entre os peixes, todo o tegumento é
trocado ocasionalmente. Os representantes da família Aspredinidae são peixes bentônicos, vivem em geral junto
à densa serrapilheira e outros restos vegetais submersos, com os quais se confundem graças à sua morfologia,
colorido e comportamento moroso.

Bunocephalus cf. knerii  Steindachner, 1882

Tukano: sirakaro
Tuyuka: sidariro

Tradução: beiju-de-tapioca
Regional: rabeca

DESCRIÇÃO  Corpo deprimido, achatado anteriormente; parte anterior (até a altura da nadadeira dorsal)
com contorno lozangular em vista dorsal; aproximadamente cilíndrico deste último ponto até a nadadeira
caudal. Olhos bastante pequenos. Ossos coracóides salientes, de comprimento médio. Barbilhões maxi-
lares bem desenvolvidos, barbilhões mentonianos pouco desenvolvidos. Nadadeiras peitorais amplas,
com primeiro raio bem desenvolvido, achatado e com serras posteriormente; margem da nadadeira recor-
tada. Crista média anterior à nadadeira dorsal presente, mas pouco desenvolvida quando comparada
àquela de Bunocephalus coracoideus. Colorido da parte anterior do corpo, da cabeça até pouco antes da
nadadeira dorsal, e da parte superior do pedúnculo caudal, castanho-claros; resto do corpo marrom-es-
curo. Comprimento máximo: 11,0 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar coletado abaixo da cachoeira do Caruru.
Observações: Conhecido anteriormente só da bacia do alto Amazonas no Equador (Mees, 1989). Identi-
ficação provisória.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés. Habita o fundo de
folhas e paus podres, no capim e na cachoeira. É visto só ou em casal, à noite aparece mais.

REPRODUÇÃO  É visto com ovos, deve pô-los em paus ou folhas do fundo.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (como cupim), minhocas e vermes do fundo do rio.
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PESCA  Com anzol de espera, vara de pesca e anzol e linha.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Na época de subida dos peixes, aparece mais. Essa espécie sobe direto, até as
cabeceiras. Chega a ficar do tamanho de um punho. Antes de assar, tiram a casca de cima. Essa espécie não
foi diferenciada de B. coracoideus em campo, por isso as informações dos conhecedores indígenas são
provisórias.

Bunocephalus coracoideus (Cope, 1874)

Tukano: sirakaro
Tuyuka: sidariro

Tradução: beiju-de-tapioca
Regional: rabeca

DESCRIÇÃO  Corpo deprimido, achatado anteriormente; parte anterior (até a altura da nadadeira dorsal)
com contorno losangular em vista dorsal; aproximadamente cilíndrico deste último ponto até a nadadeira
caudal. Olhos bastante pequenos. Barbilhões maxilares bem desenvolvidos, barbilhões mentonianos pou-
co desenvolvidos. Ossos coracóides salientes, bastante longos. Nadadeiras peitorais amplas, com pri-
meiro raio bem desenvolvido, achatado e com serras posteriormente; margem da nadadeira recortada.
Uma crista média, de margem arredondada, anterior à nadadeira dorsal. Colorido cinza-escuro, pouco
mais claro na cabeça, tronco e parte superior do pedúnculo caudal. Comprimento máximo: 9,1 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado no rio Tiquié e em um igarapé grande (Açaí). No
igarapé Açaí foram coletados vários indivíduos em uma área rasa, de fundo arenoso, mas com algum
acúmulo de serrapilheira.
Observações: Amplamente distribuída na Bacia Amazônica (Mees, 1989).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés. Habita o fundo de
folhas e paus podres, no capim e na cachoeira. É visto só ou em casal, à noite aparece mais.

REPRODUÇÃO  É visto com ovos, deve pô-los em paus ou folhas do fundo.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (como cupim), minhocas e vermes do fundo do rio.

PESCA  Com anzol de espera, vara de pesca e anzol e linha.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Na época de subida dos peixes, aparece mais. Essa espécie sobe direto até as
cabeceiras. Chega a ficar do tamanho de um punho. Antes de assar, tiram a casca de cima.
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 Família Heptapteridae – Subfamília que compreende aproximadamente 186 espécies, distribuídas
desde o sul do México até o Rio de La Plata na Argentina. São bagres “típicos”: o nome “bagre” é geralmente
empregado, no interior do Brasil, para espécies desta família, do gênero Rhamdia. São de pequeno a médio
porte, e apresentam barbilhões maxilares e mentonianos em geral bem desenvolvidos. O primeiro raio da nada-
deira peitoral, no gênero Rhamdia, e também o dorsal, em Pimelodella, é modificado em um acúleo pungente,
que pode causar um ferimento doloroso. A maioria das espécies da família, contudo, apresenta raios moles, não
transformados em acúleos. Os Heptapteridae habitam principalmente igarapés e margens de rios, alimentando-
se de pequenos organismos aquáticos, como insetos e crustáceos. As espécies do gênero Rhamdia, que atin-
gem os maiores tamanhos dentre os representantes da subfamília (até pelo menos 30 cm) freqüentemente
predam peixes menores.

Rhamdia sp.
Tukano: sai

Tuyuka: we sai, sai
Tradução: sem tradução

Regional: mandi

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, robusto. Poros sensoriais da cabeça simples. Primeiro raio
das nadadeiras peitorais modificados em espinho pungente, com serras em ambos os lados; primeiro raio
da nadadeira dorsal não modificado em espinho. Nadadeira adiposa longa, quase ou três vezes maior que
a nadadeira anal. Nadadeira anal curta, com três raios não ramificados, seguidos por 7-8 raios ramifica-
dos. Colorido geral marrom-claro, com pequenas manchas marrom-escuras distribuídas ao longo do cor-
po. Uma faixa clara longitudinal no meio da nadadeira dorsal. Comprimento máximo: 17,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Foi coletado em igarapés pequenos de terra firme e também no
próprio rio Tiquié.
Observações: Apesar de recente revisão do gênero (Silfvergrip, 1996), não foi possível identificar esta
espécie. Encaixa-se nas diagnoses tanto de Rhamdia muelleri como de R. quelen. Estudos adicionais se
fazem necessários.
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OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés. É encontrado até
nas cabeceiras dos igarapés grandes, como Onça, Cabari, Açaí e Umari-Norte. Vive no fundo e alimenta-se
mais à noite, quando pode ser visto só ou em casal.

REPRODUÇÃO  Faz piracema, separadamente, em igarapés pequenos, como jandiá.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes pequenos; insetos (gafanhotos, cupins e formigas, borboletas); camarões; e
minhocas.

PESCA  Anzol de espera; vara de pesca; linha; jequi; timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Existem duas espécies: uma com pinta preta e outra com pinta vermelha. É da
família do jandiá (pawa), mas menor.

Rhamdia laukidi  Bleeker, 1858

Tukano/Tuyuka: pawa
Tradução: jandiá
Regional: jandiá

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado, robusto. Cabeça moderadamente deprimida. Poros sensori-
ais da cabeça múltiplos. Primeiro raio das nadadeiras peitorais modificados em espinho pungente, com
serras em ambos os lados; primeiro raio da nadadeira dorsal não modificado em espinho. Nadadeira
adiposa muito longa, mais que três vezes maior que a nadadeira anal. Nadadeira anal curta, com dois
raios não ramificados, seguidos por 7-8 raios ramificados. Colorido geral cinza-escuro uniforme, com
uma pouco distinta faixa clara oblíqua do fim da cabeça à base da nadadeira pélvica. Comprimento
máximo: 35 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Igarapés de terra firme e no próprio rio Tiquié.
Observações: Ocorre no alto rio Orinoco e em algumas localidades na Bacia Amazônica (Silfvergrip,
1996).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés maiores. Acima de
Cachoeira Comprida observam-se indivíduos que alcançam tamanho maior. Nos igarapés Onça e Cabari, são
encontrados até nas cabeceiras. No igarapé Umari-Norte, não sobem a primeira cachoeira, não ocorrendo a
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montante dela. Vivem no fundo e nas raízes (saro). Onde são muitos, começam a comer no meio da tarde;
mas alimentam-se mais à noite, quando podem ser vistos sós ou em casal.

REPRODUÇÃO  Faz piracema, separadamente, mas nos mesmos dias do aracu-três-pintas e riscado, nas
raízes (saro). Existem locais fixos, que são muitos. Alguns pescadores conhecem.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes (sarapós, piabas etc) e seus ovos; insetos (gafanhotos, cupins e formigas,
cabas, borboletas, lagartas); aranhas; camarões; minhocas; rãs; cobras pequenas; frutas (açaí, seringa;
cunuri, jenipapo etc.).

PESCA  Com anzol de espera e vara de pesca, com isca de daracubi ou camarão; linha; jequi; matapi;
cacuri; malhadeira e puçá; timbó; facheando com zagaia.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Os jandiás grandes que vivem acima de Cachoeira Comprida tiveram origem com
Kamaueni, mais exatamente da pena do rabo de arara que compõe seu ornamento de cabeça.

Pimelodella sp.
Tukano: we busaw‰ sema põrero ñigu

Tuyuka: we busaro sukubero põrero ñigu
Tradução: mandi-colar-jenipapo-de-nadadeira-dorsal-preta

Regional: mandi

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, relativamente comprimido. Primeiro raio das nadadeiras peitorais e nadadei-
ra dorsal modificados em espinho pungente. Nadadeira adiposa longa, mais que duas vezes maior que a
nadadeira anal. Nadadeira anal de tamanho moderado, com 3-4 raios não ramificados, seguidos por 7-9
raios ramificados. Nadadeira caudal bifurcada, com o lobo superior pouco mais comprido que o inferior.
Colorido claro, com uma estreita faixa longitudinal escura no meio do corpo e uma grande mancha negra
no ápice dos raios anteriores da nadadeira dorsal. Comprimento máximo: 15,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum em áreas rasas do rio Tiquié e nos igarapés maiores
(Açaí, Umari-Norte), acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Gênero de taxonomia complexa e pouco estudada; não foi possível uma identificação
específica.
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OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, preferindo os igarapés. Vive no fundo de areia. Come
de dia e de noite, é visto em grupos pequenos e grandes.

REPRODUÇÃO  Faz piracema com aracu-três-pintas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos e larvas; minhocas; algas verdes (aburi), e detritos da tabatinga e areia.

PESCA  Às vezes pega com anzol pequeno na vara. Não morre fácil com timbó. Também pode ser capturado
com puçá bem fechado.

Pimelodella aff. cristata (Müller & Troschel, 1848)

Tukano: we busaw‰
Tuyuka: we busaro

Tradução: mandi-colar-de-jenipapo
Regional: mandi

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, relativamente comprimido. Primeiro raio das nadadeiras peitorais e nadadei-
ra dorsal modificado em espinho pungente. Nadadeira adiposa longa, mais que duas vezes maior que a
nadadeira anal. Nadadeira anal de tamanho moderado, com dois raios não ramificados, seguidos por oito
raios ramificados. Nadadeira caudal bifurcada, com o lobo superior pouco mais comprido que o inferior.
Colorido bege-escuro, com uma estreita faixa longitudinal escura no meio do corpo. Comprimento máxi-
mo: 16,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar coletado abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Espécie provavelmente nova, pertencente ao complexo Pimelodella cristata.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru.

REPRODUÇÃO  Faz piracema com aracu-três-pintas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos e larvas; minhocas; algas verdes (aburi); detritos da tabatinga e areia.

PESCA  Às vezes pega com vara de pesca com anzol pequeno. Não morre fácil com timbó. Também pode ser
capturado com puçá bem fechado.
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Mastiganis asopos  Bockmann, 1994

Tukano: busaw‰ butigu, nukupori busaw‰
Tuyuka: busaro butigu

Tradução: mandi-colar-branco (tukano/tuyuka), colar-de-areia (tukano)
Regional: mandi

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, com mandíbula superior mais longa que a inferior. Olho com pupila muito
estreita, formando uma linha transversal (durante o dia). Nadadeira adiposa de tamanho moderado e
relativamente alta, com aproximadamente o dobro do tamanho da base da nadadeira anal. Nadadeiras
peitorais com primeiro raio transformado em filamento, que alcança o início da nadadeira adiposa. Nada-
deira dorsal com primeiro raio também modificado em filamento. Nadadeira anal curta, com dois raios não
ramificados, seguidos por seis raios ramificados. Nadadeira caudal bifurcada. Colorido claro (translúcido
em vida), com 5-6 pequenas manchas dorsais, difusas. Comprimento máximo: 7,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Encontrado em igarapés grandes (Umari-Norte, Açaí e igarapé
Onça), sempre em locais de fundo arenoso. Um único exemplar coletado numa praia do próprio rio Tiquié,
abaixo de Caruru.
Observações: Apresenta ampla distribuição pela Bacia Amazônica central (Bockmann, 1994).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, preferindo os igarapés. Vive no fundo de areia. Come
de dia e de noite, é visto em grupos pequenos e grandes.

REPRODUÇÃO  Faz piracema com aracu-três-pintas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos e larvas; minhocas; algas verdes (aburi); detritos da tabatinga e areia.

PESCA  Às vezes pega com anzol pequeno na vara. Não morre fácil com timbó. Também pode ser capturado
com puçá bem fechado.
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Myoglanis cf. potaroensis  Eigenmann, 1912

Tukano: pekatia ñigu
Tuyuka: pekatutia ñigu

Tradução: resto-de-lenha-queimada-preta

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, com cabeça deprimida e com musculatura do topo da cabeça saliente.
Nadadeira adiposa longa, quase atingindo a nadadeira caudal, e bastante baixa. Nadadeiras peitorais com
primeiro raio duro e bastante curto. Nadadeira dorsal sem primeiro raio duro. Olho diminuto. Nadadeira
anal longa, com 20-21 raios. Nadadeira caudal truncada, mas com dois lobos bem definidos. Colorido do
corpo escuro uniforme; nadadeira adiposa escura, base da nadadeira caudal e anal também escuras;
nadadeiras peitorais, pélvicas, borda da nadadeira anal e dois terços finais da nadadeira caudal hialinos.
Comprimento máximo: 4,3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Foi coletado no igarapé Açaí em bancos de serrapilheira.
Observações: Descrita e anteriormente só conhecida da Bacia do rio Essequibo na Guiana. Identificação
provisória.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés. Vive no fundo de
pedras ou paus e folhas. Noturno, é visto só ou em casal.

REPRODUÇÃO  Põe ovos nas folhas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, besourinhos, formigas, mosquitos); peixes pequenos; camarões;
minhocas e aburi.

PESCA  Às vezes pega com anzol pequeno, com vara, linha ou espera. Morre com timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Sua coloração varia com a da água.
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Pariolius sp.
Tukano: pekatia butirida kuogu

Tuyuka: pekatutia butiritatia kuogu
Tradução: resto-de-lenha-queimada-de-faixa-dorsoventral-branca

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, com cabeça deprimida. Nadadeira adiposa pequena, rela-
tivamente alta, com tamanho de sua base aproximadamente igual à da nadadeira anal. Nadadeiras peito-
rais e dorsal sem primeiro raio duro. Olho diminuto. Nadadeira anal curta, com dois raios, com dois raios
não ramificados, seguidos 6-7 ramificados. Nadadeira caudal truncada. Colorido do corpo escuro, com
uma mancha clara abaixo do olho, uma faixa clara como um colar circundando o fim da cabeça, e duas
manchas claras dorsais, a primeira anterior à nadadeira dorsal e a segunda, anterior à nadadeira adiposa.
Nadadeira adiposa escura. Base das nadadeiras peitorais, pélvicas, dorsal, anal e caudal escuras; resto
das nadadeiras hialinas; nadadeira adiposa escura, base da nadadeira caudal e anal também escuras;
nadadeiras peitorais, pélvicas, borda da nadadeira anal e dois terços finais da nadadeira caudal hialinos.
Comprimento máximo: 3,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Apenas três exemplares examinados. Um dos exemplares foi
coletado em um pequeno igarapé de terra firme, num pequeno amontoado de folhiço retido por uma raiz.
Observações: O gênero era anteriormente conhecido apenas do alto Amazonas no Peru (Bockmann &
Guazzelli, in Reis et al., 2003).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés. Vive no fundo de
pedras ou paus e folhas. Noturno, é visto só ou em casal.

REPRODUÇÃO  Põe ovos nas folhas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, besourinhos, formigas, mosquitos); peixes pequenos; camarões;
minhocas e aburi.

PESCA  Às vezes pega com anzol pequeno, com vara, linha ou espera. Morre com timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Sua coloração varia com a da água.
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 Família Pimelodidae –  Abrangendo em torno de 83 espécies válidas, os representantes desta família
distribuem-se do norte da América do Sul transandina (Colômbia) ao Rio de La Plata na Argentina. São bagres de
médio a grande porte; a maior espécie, a piraíba Brachyplatystoma filamentosum, atinge 2,8 metros de compri-
mento e 140 kg, sendo um dos maiores Siluriformes existentes (Barthem & Goulding, 1997). Sempre apresentam
crânio bem ossificado, primeiro raio da dorsal e das peitorais transformado em acúleo ou pelo menos bastante
rijo, e três pares de barbilhões. Alguns gêneros, como Pimelodus, parecem ser carnívoros generalistas, alimen-
tando-se de uma variedade de organimos bentônicos. A maioria dos representantes da família é, contudo, basica-
mente ictiófaga. Existem também espécies necrófagas (Callophysus macropterus) e planctófagas (Hypophthalmus
spp. e Parapimelodus spp.). As espécies de maior porte são migradoras; duas espécies, a piramutaba (Brachypla-
tystoma vaillanti) e a dourada (B. rosseauxii), realizam a mais longa migração conhecida entre os peixes de água
doce, deslocando-se 4000 km desde a boca do rio Amazonas até as cabeceiras da Bacia Amazônica, na Colôm-
bia, Peru e Bolívia, para desovar (Barthem & Goulding, 1997; Barthem et al., 2003).

Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766)

Tukano: murogu wai, orero
Tuyuka: munoruku wai, waipu

Tradução: peixe-pé-de-tabaco (tukano/tuyuka), peixe-grande (tuyuka)
Regional: surubim

DESCRIÇÃO  Corpo alongado. Cabeça muito longa e deprimida, correspondendo a mais de 1/3 do compri-
mento total; corpo a partir do fim da cabeça roliço. Mandíbula superior sobressaindo-se ligeiramente em
relação à inferior. Barbilhões maxilares e mentonianos bem desenvolvidos. Nadadeira adiposa curta, 1,5
vez maior que a nadadeira anal. Colorido do corpo cinza-escuro, com área ventral clara; tronco e dorso
com listas sinuosas, alternadas por manchas pretas ventralmente; nadadeiras com manchas pretas.
Comprimento máximo: 70 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado nos poços imediatamente abaixo da cachoeira Caru-
ru.
Observações: Amplamente distribuído na Bacia Amazônica, rios guianenses, rio Orinoco e rio Paraguai,
embora possa tratar-se, na realidade, de um complexo de espécies.
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OCORRÊNCIA E HABITAT  Existe abaixo da cachoeira Caruru. Chega até as cabeceiras do igarapé Cabari e até
a primeira cachoeira do Onça. Vive no fundo, no canal do rio. É solitário.

REPRODUÇÃO  Faz piracema junto com o aracu-de-três-pintas.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes (aracus, acarás, sarapós...), caranguejos, camarões e minhocas.

PESCA  Com anzol e linha e espinhel. Pega bem com carne de paca. Entra no cacuri.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Os homens mais velhos dizem que se trata de duas espécies, sendo que uma
delas não fica muito grande, não cresce como surubim. Aqui são consideradas como a mesma.

Pimelodus cf. albofasciatus  Mees, 1974

Tukano/Tuyuka: ikiaw‰
Tradução: que-saiu-do-inajá

Regional: mandi

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado, robusto. Primeiro raio das nadadeiras peitorais e nadadeira
dorsal modificado em espinho pungente. Mandíbula superior projetando-se um pouco além da inferior, sem
deixar expostas, contudo, as placas dentárias. Nadadeira adiposa relativamente pequena, pouco maior
que a nadadeira anal, e relativamente alta. Nadadeira anal com dois raios não ramificados e nove raios
ramificados. Nadadeira caudal bifurcada. Colorido do corpo escuro, com área ventral clara; uma faixa
branca, longitudinal, do fim da cabeça ao meio do pedúnculo caudal; uma segunda faixa paralela, do
cleitro à porção inferior do pedúnculo caudal. Esta faixa é delimitada ventralmente por uma faixa escura,
que segue apenas até a base da nadadeira pélvica. Uma, ou duas, faixas longitudinais cinzas, ao longo do
dorso. Comprimento máximo: 18,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Apenas dois exemplares examinados, ambos coletados abaixo
da cachoeira Caruru.
Observações: Gênero de taxonomia complexa e mal conhecida; identificação provisória.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Só encontrado abaixo da cachoeira Caruru. No Cabari só é encontrado até a primeira
cachoeira. Entra nos igarapés para comer apenas à noite ou na enchente. Vive no fundo, é noturno e solitário.

REPRODUÇÃO  Põe ovos nas pedras do fundo.
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HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes pequenos e seus ovos; insetos (baratas, borboletas); aranhas; minhocas;
frutas (açaí, dasukari, jenipapo do rio etc.).

PESCA  Anzol e linha, anzol com vara em noite de luar; malhadeira; facheando com zagaia; cacuri.

Pimelodus ornatus  Kner, 1858

Tukano/Tuyuka: utu
Regional: mandi

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado, robusto. Primeiro raio das nadadeiras peitorais e nadadeira
dorsal modificado em espinho pungente. Mandíbula superior projetando-se além da inferior, deixando
exposta parte das placas dentárias. Nadadeira adiposa moderada, pouco mais de 1,5 vez maior que a
anal, e relativamente alta. Nadadeira caudal bifurcada. Colorido do corpo escuro, com área ventral clara;
uma faixa branca, oblíqua, da nadadeira dorsal à nadadeira pélvica; uma faixa clara longitudinal da nada-
deira pélvica ao fim do pedúnculo caudal; outra faixa clara, de igual extensão, ligeiramente inclinada,
correndo ao longo da parte dorsal do corpo e unindo-se à faixa inferior no pedúnculo caudal; área clara
posterior ao cleitro, unida à área ventral. Nadadeira dorsal com uma grande mancha escura em sua porção
anterior; nadadeira caudal com duas largas barras escuras ligeiramente oblíquas, cada uma ao longo de
um dos lobos da nadadeira. Comprimento máximo: 25 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum no rio Tiquié e na boca de igarapés grandes (Umari-
Norte), acima e abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Amplamente distribuído na Bacia Amazônica, rios guianenses, rio Orinoco, rio Parnaíba e
rio Paraguai. Pode tratar-se, porém, de um complexo de espécies.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés grandes. No Cabari
sobe parte de seu curso, até a cachoeira mais forte. No igarapé Onça, chega até a primeira cachoeira. Entra
nos igarapés menores só à noite, em busca de alimento. Vive no fundo do rio, é noturno e anda em grupos.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos no fundo do rio, na areia.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes (sarapós, piabas etc) e seus ovos; insetos (gafanhotos, cupins e formigas,
borboletas); camarões; minhocas; rãs; cobras pequenas; e frutas (açaí, seringa; cunuri etc.).

PESCA  Anzol de espera; vara de pesca; linha; jequi; matapi; malhadeira; puçá; timbó; facheando com
zagaia.
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 Família Doradidae – Apresentando 72 espécies conhecidas, os Doradidae são bagres de pequeno (3
cm; gênero Physopixis) a grande porte (ca. 60-100 cm; gêneros Megalodoras, Oxydoras e Lithodoras). Distri-
buem-se do rio Magdalena, no noroeste da Colômbia, ao Rio de La Plata na Argentina. Os representantes desta
família são facilmente reconhecidos graças à presença de pelo menos uma série de placas ósseas ao longo dos
lados do corpo; em cada placa, um gancho, dirigido para trás, está presente. São peixes em geral robustos, com
a ossificação craniana muito desenvolvida. Em algumas espécies, os barbilhões estão fundidos entre si, forman-
do uma espécie de disco oral. Estas espécies em geral também apresentam múltiplas ramificações nos barbi-
lhões. Os Doradidae são conhecidos popularmente como armau, abotoado, cuiú-cuiú, botinho, mandi-serra ou
mandi-boca-de-flor. Alimentam-se em sua maioria de invertebrados bentônicos, sendo que algumas espécies
são especializadas em comer moluscos (e.g., Megalodoras, Pterodoras), detrito (Oxydoras) ou material vegetal,
como folhas, frutos e sementes (Lithodoras).

Leptodoras cf. linnelli  Eigenmann, 1912

Tukano/Tuyuka: wasiaw‰
Regional: cuiu-cuiu

DESCRIÇÃO  Corpo bastante alongado. Focinho alongado e pontudo. Olho grande, oval, alongado longitudi-
nalmente. Espessa membrana ocular presente. Nadadeiras dorsal e nadadeiras peitorais com primeiro
raio bastante duro e com margens serrilhadas. Todos os barbilhões com ramificações e parcialmente
fundidos entre si. Placas laterais altas e com margens serrilhadas. Pedúnculo caudal bastante comprimi-
do; nadadeira caudal bifurcada. Colorido geral castanho-claro, com duas faixas escuras longitudinais e
paralelas na nadadeira caudal. Comprimento máximo: 13,8 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar coletado, abaixo da cachoeira do Caruru.
Observações: Ocorre no alto rio Orinoco, rio Essequibo (Guiana) e afluentes da margem norte do Amazo-
nas (Sabaj & Ferraris Jr., em Reis et al., 2003).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Ocorre abaixo da cachoeira Caruru, e mesmo aí é raro.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo, minhocas.

PESCA  Com anzol, isca de minhoca; malhadeira; zagaia.
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ORIGENS E COMENTÁRIOS  É pouco vista no alto Tiquié, mas foi identificada pelos conhecedores indígenas
com o mesmo nome usado para Anduzedoras oxyrhynchus.

Anduzedoras oxyrhynchus (Valenciennes, 1821)

Tukano/Tuyuka: waisiaw‰
Regional: cuiu-cuiu

DESCRIÇÃO  Corpo alongado. Focinho pontudo. Olho grande, oval, alongado longitudinalmente. Nadadeira
dorsal e nadadeiras peitorais com primeiro raio bastante duro e com margens serrilhadas. Todos os
barbilhões com ramificações e parcialmente fundidos entre si. Placas laterais pequenas, com apenas um
gancho voltado para trás por placa. Pedúnculo caudal bastante comprimido; nadadeira caudal bifurcada.
Colorido geral cinza-escuro, com ventre claro. Comprimento máximo: 25,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado no poço imediatamente abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Ocorre no alto rio Orinoco e na Bacia do rio Negro (Sabaj & Ferraris Jr., em Reis et al.,
2003).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Ocorre abaixo da cachoeira Caruru, e mesmo aí é raro. No igarapé Cabari, fica abaixo
da primeira cachoeira, passando só na enchente. Vive no fundo do rio, entrando nos igarapés para procurar
comida. É noturno, ficando na praia de dia. É visto em grupos.

REPRODUÇÃO  Abaixo de Pari-Cachoeira vêem filhotes, mas sua reprodução não é conhecida.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo, minhocas.

PESCA  Com anzol, isca de minhoca; malhadeira; zagaia.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Existe uma espécie menor, branca, da praia, denominada waisitiro kanuaka. Existe
ainda outra, maior, dia buka (do rio Papuri, que tem cabeça amarga).
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 Família Auchenipteridae – Apresentando aproximadamente 90 espécies conhecidas, os Auchenipteri-
dae distribuem-se do Panamá ao Rio de La Plata na Argentina. Representantes dessa família variam considera-
velmente em tamanho, havendo desde espécies muito pequenas, como as do gênero Gelanoglanis, cujos
indivíduos adultos atingem no máximo 5 cm de comprimento, até Tocantisia piresi, que ultrapassa 50 cm de
comprimento. Os Auchenipteridae são notáveis pelo fato dos exemplares machos apresentarem um órgão
intromitente formado pelos raios anteriores da nadadeira anal. De fato, esta é provavelmente a única família de
Siluriformes a apresentar fecundação interna, e certamente é a única a apresentar estruturas para a cópula.
Machos também desenvolvem estruturas transitórias durante a época reprodutiva, como um raio da nadadeira
dorsal modificado e barbilhões maxilares ossificados. Representantes da família se alimentam principalmente
de invertebrados, embora frutas tenham sido registradas na dieta de representantes do gênero Parauchenipterus
(e.g., Goulding, 1980; Braga, 1990) e espécies de grande porte como Asterophysus batrachus e Tocantisia piresi
sejam essencialmente ictiófagas. A maioria das espécies da família habita rios, lagos e áreas alagadas associa-
das. Espécies de pequeno porte dos gêneros Tatia e Centromochlus são abundantes em igarapés, onde podem
ser observadas nadando ativamente pouco abaixo da superfície durante o crepúsculo e noite. Durante o dia,
abrigam-se em troncos ocos submersos.

Ageneiosus brevifilis Valenciennes, em Cuvier & Valenciennes, 1840

Tukano: wai siporo, wai siporo dorogu
Tuyuka: wai kasero

Tradução: peixe-achatado, peixe-achatado-pintado (tukano)
peixe-casca (tuyuka)
Regional: mandubé

DESCRIÇÃO  Corpo alongado. Cabeça deprimida; corpo comprimido lateralmente a partir do fim da cabeça.
Boca muito ampla; mandíbula superior se projetando além da inferior. Olho relativamente grande, coberto
por membrana adiposa. Barbilhões maxilares vestigiais, barbilhões mentonianos ausentes. Nadadeira
dorsal posicionada bastante anteriormente no corpo. Espinho da nadadeira dorsal alongado, endurecido e
com serras posteriores em exemplares machos em reprodução. Nadadeira anal com dois raios não rami-
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ficados, seguidos por 41 raios ramificados. Nadadeira caudal emarginada. Colorido geral cinza, com área
ventral clara; manchinhas escuras na área dorsal, especialmente no topo da cabeça e entre as nadadeiras
dorsal e adiposa. Barra preta marginal na nadadeira caudal. Nadadeira adiposa escura, com borda clara.
Comprimento máximo: 38 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado no poço imediatamente abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Amplamente distribuído na América do Sul: rio Orinoco, rios guianenses, Bacia Amazônica
e Bacia Platina.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Ocorre abaixo da cachoeira Caruru, tanto no rio quanto em igarapés grandes e lagos.
No igarapé Cabari, só é visto abaixo da primeira cachoeira, passando na enchente. Vive no fundo, subindo à
noite até a superfície. É solitário.

REPRODUÇÃO  Faz piracema no fundo do rio. Não se vê, mas se encontra suas crias.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes (piabas, sarapós, sidariro e põro); caranguejos; camarões; minhocas; rãs.

PESCA  Com anzol e linha; espinhel; malhadeira; timbó; matapi; cacuri; jequi; caiá; zagaia; puçá. De dia
pode ser capturado com anzol, isca de piaba.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Existem outras duas espécies semelhantes: waisiporo potatigu, com espinhos na
beira da boca e na nadadeira dorsal. Nada na superfície e consegue apresar morcegos, quando esses estão
pescando. Quando faz isso, puxa para o fundo e come-o. Caça também rãs. Tarcísio Barreto já encontrou
morcego no bucho. A outra espécie é denominada em tukano waisiporo iasagu.
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Centromochlus macracanthus  Soares-Porto, 2000

Tukano: akirõ poaro
Tuyuka: akirõ paiguka

Tradução: daguiru-grande
Regional: daguiru

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado. Cabeça pequena, olho relativamente grande, coberto por
espessa membrana adiposa. Corpo relativamente largo anteriormente, comprimindo significativamente
em direção ao pedúnculo caudal. Nadadeira dorsal situada bastante anteriormente no corpo. Nadadeira
adiposa curta. Nadadeira caudal bifurcada. Nadadeira dorsal e nadadeiras peitorais com primeiro raio
transformado em espinho, com margens serradas. Espinho da dorsal muito grande; espinhos da peito-
ral excepcionalmente grandes, cabendo 2,5-3 vezes no comprimento padrão. Machos apresentando
uma nadadeira anal muito curta e com a base bulbosa. Colorido cinza-escuro, com lado inferior claro.
Nadadeira caudal escura, com manchas claras nos lobos e nos raios centrais. Comprimento máximo:
14,4 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado na floresta marginal inundada do rio Tiquié, abaixo da
cachoeira Caruru. Ativo durante o crepúsculo e boca da noite, nadando rapidamente a pouca distância da
superfície da água.
Observações: Só conhecida da Bacia do rio Negro (Soares-Porto, 2000).

OCORRÊNCIA E HABITAT  No Tiquié, só ocorre até a cachoeira Caruru, onde é encontrado no rio e nos
igarapés. Costuma ser visto em oco de pau submerso, solitário ou em casal, sempre à noite.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, besourinhos, formigas, mosquitos) e minhocas.

PESCA  Em noite de luar, pode ser pescado com vara e isca de gafanhoto. Também com malhadeira, puçá
e timbó.
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Tatia sp.
Tukano: akirõ kanuaka
Tuyuka: akirõ pÞguga

Tradução: daguiru-pequeno
Regional: carauataí

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado. Cabeça pequena, olho relativamente grande. Corpo relativa-
mente largo anteriormente, comprimindo significativamente em direção ao pedúnculo caudal. Nadadeira
dorsal situada bastante anteriormente. Nadadeira adiposa curta. Nadadeira caudal bifurcada. Nadadeira
dorsal e nadadeiras peitorais com primeiro raio transformando em espinho, com margens serradas. Ma-
chos apresentando uma nadadeira anal muito curta e com a base bulbosa. Colorido claro, com dorso e
topo da cabeça cinza-escuros. Comprimento máximo: 3,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Poucos exemplares coletados abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Gênero de taxonomia complexa e mal conhecida, não foi possível uma identificação espe-
cífica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente no rio. Noturno, é visto em grupos
grandes. Nada na superfície à procura de insetos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, besourinhos, formigas, mosquitos) e minhocas.

PESCA  Com anzol e vara; puçá de um dedo. Não morre com timbó.
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Tatia cf. brunnea  Mees, 1974

Tukano/Tuyuka: akirõ
Tradução: daguiru
Regional: daguiru

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado. Cabeça pequena, olho relativamente grande. Corpo relativa-
mente largo anteriormente, comprimindo significativamente em direção ao pedúnculo caudal. Nadadeira
dorsal situada bastante anteriormente. Nadadeira adiposa curta. Pedúnculo caudal alto, nadadeira caudal
bifurcada. Nadadeira dorsal e nadadeiras peitorais com primeiro raio transformado em espinho, com mar-
gens serreadas. Machos apresentando uma nadadeira anal muito curta e com a base bulbosa. Colorido
escuro, com difusas faixas claras laterais concentradas abaixo da linha média do corpo; nadadeira caudal
com base escura, e apresentando diversas manchas ao longo de seus dois terços finais. Comprimento
máximo: 8,1 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum no rio Tiquié e na boca de igarapés, acima da cachoeira
Caruru. Ativo durante o crepúsculo e à noite, quando pode ser observado nadando rapidamente a pouca
distância da superfície da água. Abaixo da cachoeira Caruru, apenas exemplares muito pequenos (1,1-2,5
cm) foram obtidos. Os menores machos maduros examinados (reconhecíveis pela forma da na-dadeira
anal) apresentaram 6 cm.
Observações: Conhecido anteriormente nos rios do Suriname e Guiana Francesa (Mees, 1974; Le Bail et
al., 2000). A identificação dos espécimes do Tiquié, contudo, é duvidosa e faz-se necessária uma compa-
ração com espécimes das Guianas.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente no rio. Noturno, é visto em grupos
grandes. Nada na superfície à procura de insetos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, besourinhos, formigas, mosquitos) e minhocas.

PESCA  Com anzol e vara, puçá de um dedo. Não morre com timbó.
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Tatia cf. creutzbergi (Boeseman, 1953)

Tukano/Tuyuka: akirõ
Tradução: daguiru
Regional: carauataí

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado. Cabeça pequena, olho relativamente grande. Corpo relativa-
mente largo anteriormente, comprimindo significativamente em direção ao pedúnculo caudal. Nadadeira
dorsal situada bastante anteriormente. Nadadeira adiposa curta. Pedúnculo caudal alto, nadadeira caudal
bifurcada. Nadadeira dorsal e nadadeiras peitorais com primeiro raio transformando em espinho, com
margens serreadas. Machos apresentando uma nadadeira anal muito curta e com a base bulbosa. Colo-
rido claro, com pigmentação escura sobre a cabeça. Duas faixas longitudinais escuras: uma dorsal e a
outra ao longo da linha média do corpo. Nadadeiras dorsal e adiposa em grande parte pretas. Uma
mancha preta em forma de V na nadadeira caudal. Manchas escuras arredondadas abaixo da linha média
do corpo. Comprimento máximo: 3,4 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar, um macho já maduro, coletado no rio
Tiquié na comunidade de São Pedro.
Observações: Conhecida anteriormente apenas dos rios do Suriname e do médio rio Amazonas no Brasil
(Mees, 1974, 1988).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente no rio. Noturno, é visto em grupos
grandes. Nada na superfície à procura de insetos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (cupins, besourinhos, formigas, mosquitos) e minhocas.

PESCA  Com anzol e vara; puçá de um dedo. Não morre com timbó.
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Gelanoglanis sp.
Tukano: ueka

Tuyuka: ugeriga
Tradução: candiru (grudento, de consistência viscosa e pegajosa)

Regional: candiru

DESCRIÇÃO  Corpo relativamente alongado. Olho pequeno. Focinho com superfície dorsal apresentando
duas carenas paralelas. Mandíbula inferior com uma aba lateral. Corpo comprimido lateralmente. Nadadei-
ra dorsal situada bastante anteriormente no corpo. Nadadeira adiposa muito longa e baixa, na forma de
uma pequena dobra de pele. Nadadeira dorsal, nadadeiras peitorais e pélvicas com primeiro raio transfor-
mando em filamento nos machos. Filamento da nadadeira peitoral muito longo, atingindo a abertura
urogenital. Machos apresentando um órgão intromitente na nadadeira anal. Colorido claro, com numero-
sas manchinhas (cromatóforos) ao longo do dorso. Pequena mancha escura alongada na base da nada-
deira dorsal. Comprimento máximo: 2,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado na boca da noite, em praias do rio Tiquié abaixo da
cachoeira Caruru.
Observações: Esta é uma espécie nova, só conhecida do alto rio Tiquié.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié. De dia fica no fundo e, à noite, sobe à superfície para
se alimentar, em pequenos grupos.

REPRODUÇÃO  Deve colocar os ovos no oco do pau ou entre as pedras.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (formigas, gafanhotos, borboletas), camarões e minhocas.

PESCA  Com anzol e vara e timbó.
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     Ordem Gymnotiformes
Ordem exclusiva das águas doces da região neotropical, que apresenta aproximadamente 100 espécies conhe-
cidas. Os Gymnotiformes caracterizam-se por apresentar um corpo roliço ou comprimido lateralmente, sem
nadadeiras dorsal, adiposa e pélvicas. A nadadeira caudal, quando presente, é rudimentar, e o pedúnculo caudal
geralmente termina em um filamento. A nadadeira anal é extremamente longa, e seus movimentos ondulatórios
são os responsáveis pela propulsão do peixe. O ânus situa-se anteriormente à nadadeira anal, sob as nadadeiras
peitorais ou mesmo sob a cabeça. Todos os Gymnotiformes são capazes de gerar e perceber fracos campos
elétricos. Células musculares ou nervosas modificadas, denominadas eletrócitos, produzem descargas rítmicas
dos órgãos elétricos. Os Gymnotiformes são peixes noturnos e suas descargas elétricas permitem sua orienta-
ção espacial, localização de potenciais presas ou predadores, e ainda comunicação com outros indivíduos da
mesma espécie. O maior gimnotiforme, o poraquê ou peixe-elétrico (Electrophorus electricus), que atinge até
pelo menos 2 m de comprimento, é a única espécie da ordem capaz de gerar fortes descargas elétricas,
utilizadas para atordoar ou matar presas, ou para espantar potenciais predadores. São peixes noturnos, que
preferem áreas de remanso, com vegetação aquática e/ou estruturas submersas, onde se ocultam durante o dia.
Nas turvas e pouco luminosas águas dos fundos dos rios Amazonas e Orinoco, os Gymnotiformes constituem,
junto com os Siluriformes, no grupo de peixes mais diversificado e predominante, tanto em biomassa como em
número de indivíduos. Os representantes da ordem são todos carnívoros, alimentando-se em geral de invertebra-
dos aquáticos; algumas espécies, contudo, apresentam acentuada especialização alimentar. Por exemplo, es-
pécies do gênero Rhabdolichops (Sternopygidae) são planctófagas (Lundberg et al., 1987) e aquelas do gênero
Sternarchorhynchus (Apteronotidae) alimentam-se de insetos aquáticos que habitam nódulos de terra do fundo
dos rios, que são capazes de extrair graças à sua boca tubular (Marrero & Winemiller, 1993). Os representantes
da família Gymnotidae e Electrophoridae são em grande parte ou totalmente ictiófagos, e as espécies do gênero
Magosternarchus (Apteronotidae), da calha dos grandes rios da Bacia Amazônica, ingerem caudas de outros
Gymnotiformes (que têm a capacidade de se regenerar; Lundberg et al., 1996). Literatura:  Albert (2001); Crampton
(1998).
 Família Gymnotidae – Os representantes dessa família são os que apresentam a mais ampla distribui-

ção dentre os Gymnotiformes, ocorrendo do sul do México ao Rio de La Plata na Argentina. Possuem corpo
roliço, boca ampla, e mandíbula inferior prognata, ou seja, que ultrapassa a mandíbula superior. Uma outra
característica dos membros desta família são as descargas rítmicas dos órgãos elétricos (EOD) em pulso (as
espécies das demais famílias da ordem apresentam descargas em onda). A família apresenta dois gêneros,
Gymnotus, com 24 espécies atualmente reconhecidas (Albert & Crampton, 2001, 2003), e Electrophorus, com
uma única espécie, o poraquê ou peixe elétrico. Este geralmente era colocado em uma família à parte (Electro-
phoridae).
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Gymnotus aff. carapo (Linnaeus, 1758)

Tukano/Tuyuka: dikepu
Tradução: sarapó-grande

Regional: sarapó

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado, roliço. Cabeça relativamente comprida e deprimida. Olhos diminutos.
Cauda curta. Colorido cinza-escuro no dorso, mais claro ventralmente; faixas verticais escuras, oblíquas,
em número de 21-23, surgindo pouco após a cabeça e prosseguindo até a extremidade da cauda, freqüen-
temente se bifurcando, especialmente próximo à base da nadadeira anal. Nadadeira anal escura. Compri-
mento máximo: 25 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Foi coletado em pequenos igarapés de terra firme (freqüente-
mente ocorrendo junto com Gymnotus sp.2 e G. coropinae), e também no próprio rio Tiquié.
Observações: Gênero de taxonomia complexa. Trata-se de uma espécie do complexo Gymnotus carapo
(sensu Albert & Crampton, 2003). (W. G. R. Crampton, com. pess.)

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, encontrando-se principalmente no rio e igarapés
maiores, entre raízes submersas e folhas. Noturno, é visto só ou em casal.

REPRODUÇÃO  Faz piracema no igapó, junto com tamoatá.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, larvas, formigas taracuá), peixes pequenos, camarões e minhocas.

PESCA  Anzol de espera com isca de peixe; jequi. Também com timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Sua origem é descrita no mito do Diabo Sem Cu. Chega a 40 cm e fica bem gordo.

Gymnotus sp.2
Tukano/Tuyuka: wapu dike
Tradução: sarapó-cunuri

Regional: sarapó

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado, roliço. Cabeça relativamente curta e alta. Olhos diminutos. Cauda
curta. Colorido cinza-escuro no dorso, mais claro ventralmente; aproximadamente 20 faixas verticais
escuras, oblíquas, surgindo pouco após a cabeça e prosseguindo até a extremidade da cauda. Faixas
escuras apresentando centro claro, aparentando estar divididas em duas (não uniformemente escuras e
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só se bifurcando na base da nadadeira anal, como em Gymnotus sp.1). Nadadeira anal escura. Compri-
mento máximo: 23,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Foi coletado exclusivamente em pequenos igarapés de terra
firme, de água transparente e com abundante matéria vegetal submersa.
Observações: Gênero de taxonomia complexa. Possivelmente trata-se de uma espécie não descrita
(W.G.R. Crampton, com. pess.).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié. Vive mais no rio, preferindo os igapós. Noturno, é
visto só ou em casal.

REPRODUÇÃO  Faz piracema com outros sarapós e tamoatás.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, formigas taracuá, larvas), minhocas, camarões, larvinhas da
água (okobukoa) e algas verdes (aburi).

PESCA  Anzol de espera ou vara, com isca de minhoca e camarão. Também com timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Cunuri é o nome de um fruto silvestre venenoso que, deixado de molho no rio por
alguns dias e depois cozido, torna-se comestível. Sua origem é descrita no mito do Diabo Sem Cu. É maior
que o sarapó comum. Fica alongado, mas não engorda. Sobe cachoeira.

Gymnotus coropinae (Hoedeman, 1962)

Tukano/Tuyuka: dike
Tradução: sarapó
Regional: sarapó

DESCRIÇÃO  Idem anterior.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, vive no rio e nos igarapés. Reside no fundo, entre as
raízes e folhas. Tem hábitos noturnos e é visto só ou em casal.

REPRODUÇÃO  Faz piracema na cabeceira de igarapés pequenos, junto com tamoatá e outros peixes de
igarapé.

HÁBITOS ALIMENTARES  Minhocas e camarões.

PESCA  À noite, com anzol. De dia, com timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Sua origem é descrita no mito do Diabo Sem Cu. Os Tukano e Tuyuka reconhecem
duas espécies que, em princípio, estão sendo identificadas com o mesmo nome científico.
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Gymnotus coropinae  Hoedeman, 1962

Tukano: p‰ri dike
Tuyuka: p‰ dike

Tradução: sarapó-folha
Regional: sarapó

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado, roliço. Cabeça relativamente curta e alta. Olhos diminutos. Cauda
curta. Colorido escuro, com faixas claras transversais, tênues, surgindo a partir do meio do corpo e se
tornando progressivamente mais largas e evidentes em direção à cauda. Nadadeira anal escura. Compri-
mento máximo: 14,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado em pequenos igarapés de terra firme, como Gymnotus
sp. 1 e Gymnotus sp. 2. Foi também coletado num igarapé grande (igarapé Açaí), escondido em banco de
serrapilheira durante o dia.
Observações: Amplamente distribuído pelos rios guianenses, Bacia Amazônica e alto rio Orinoco (Crampton
& Albert, 2003).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no rio e nos igarapés. Esconde-se no fundo de paus
e folhas podres. É visto só ou em grupos de dois ou três.

REPRODUÇÃO  Faz piracema na enchente, mas é difícil ver. Tarcísio Barreto, de Foz do Cabari, viu fazer junto
com jejus (uñu e tubo) e tamoatá (bukawi)

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, borboletas, formiga taracuá, larvas); aranhas; camarões e mi-
nhocas.

PESCA  Com caniço e anzol de espera. Às vezes pode entrar no jequi. Principalmente com timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Chega a vinte centímetros.
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 Família Sternopygidae – Esta família apresenta seis gêneros e aproximadamente 30 espécies,
distribuídas desde o Panamá até o Rio de La Plata na Argentina. Apresentam corpo comprimido lateralmente e
boca pequena. A cauda termina em um longo filamento na maioria das espécies. Espécies da família produzem
descargas rítmicas dos órgãos elétricos em forma de onda, como a maioria dos Gymnotiformes.

Sternopygus cf. macrurus (Bloch & Schneider, 1801)

Tukano: pokasero ñigu
Tuyuka: pok‰ ou ñiriporõ

Tradução: preto-encurvado
Regional: sarapó

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado, comprimido lateralmente. Boca terminal. Olhos muito pequenos.
Cauda longa. Colorido geral cinza-escuro, com uma manchinha escura umeral e uma estreita faixa longi-
tudinal clara estendendo-se ao longo do terço terminal do corpo. Comprimento máximo: 51 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Espécimes foram obtidos tanto em igarapés pequenos de terra
firme como no próprio rio Tiquié. Um exemplar jovem (4,4 cm) foi coletado, durante o dia, em um banco de
serrapilheira no igarapé Supiã.
Observações: Amplamente distribuída pela maioria dos rios sul-americanos, do Magdalena (Colômbia)
ao rio Doce (Brasil).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, no fundo de folhas em decomposição. Tem hábitos
noturnos, sendo visto só ou em casais.

REPRODUÇÃO  É difícil ver. Alguns dizem que faz piracema junto com sarapó (dike) e tamoatá (muka), outros
que deve pôr ovos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes pequenos, camarões, minhocas e lodo dos paus caídos.

PESCA  Com espera, vara de pesca ou linha e anzol à noite. Também morre nas tinguijadas dos igarapés.
Entra no jequi.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  É um pouco maior que o sarapó (dike) e seu corpo é mais largo.
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Eigenmannia sp.
Tukano: ar‰ p‰ri, usega

Tuyuka: usega, poapa, kanu p‰ri
Tradução: folha de cana (ar‰ p‰ri ou kanu p‰ri); gorduroso (usega)

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado, comprimido lateralmente. Perfil da cabeça ligeiramente pontudo.
Boca sub-terminal. Olhos pequenos. Cauda (parte do corpo após o término da nadadeira anal) longa.
Presença de um pseudotímpano. Colorido claro, com duas faixas longitudinais apagadas, uma no meio do
corpo e outra na base da nadadeira anal. Comprimento máximo: 15 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Os únicos exemplares coletados foram apanhados em um
pequeno igarapé de terra firme.
Observações: Gênero taxonomicamente complexo, mal estudado; uma identificação específica não é
possível.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés, ocorrendo muito
nas cachoeiras. É solitário e noturno.

REPRODUÇÃO  É difícil ver, mas deve pôr ovos nas raízes (ñeripu) e na areia.

HÁBITOS ALIMENTARES  Minhocas, camarões, lodo e algas verdes (aburi, ñari).

PESCA  Anzol de espera, anzol e linha. Especialmente, com timbó.

ORIGENS E COMENTÁRIOS  Não foi diferenciado pelos conhecedores indígenas em campo, já que só foi
coletado no primeiro campo, quando a metodologia da pesquisa ainda não estava consolidada. As informa-
ções são provisórias.



257

Rhabdolichops eastwardi  Lundberg & Mago-Leccia, 1986

Tukano: ar‰ p‰ri, usega
Tuyuka: usega, kanu p‰ri

Tradução: folha de cana (ar‰ p‰ri ou kanu p‰ri); gorduroso (usega)

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado, comprimido lateralmente. Perfil da cabeça ligeiramente arrendondado.
Boca terminal. Olhos pequenos. Cauda longa. Colorido geral cinza, com uma mancha umeral e uma barra
na base da nadadeira anal. clara, com duas faixas longitudinais apagadas, uma no meio do corpo e outra
na base da nadadeira anal. Comprimento máximo: 30 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: O único exemplar examinado foi apanhado no próprio rio Tiquié.
Observações: Registrada na Bacia Amazônica (incluindo alto rio Negro) e na Bacia do rio Orinoco (Lundberg
& Mago-Leccia, 1986).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés, ocorrendo muito
nas cachoeiras. É solitário e noturno.

REPRODUÇÃO  É difícil ver, mas deve pôr ovos nas raízes (ñeripu) e na areia.

HÁBITOS ALIMENTARES  Minhocas, camarões, lodo e algas verdes (aburi, ñari).

PESCA  Anzol de espera, anzol e linha. Especialmente, com timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Sempre existiram em cachoeiras como Pedra Curta e Cachoeira Comprida. Em
Pedra Curta morriam muitos quando tinguijavam. O mesmo aconteceu quando tinguijaram em Wekuabu,
acima da fronteira.
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 Família Hypopomidae – Esta família apresenta aproximadamente sete gêneros e 14 espécies, distri-
buídos do Panamá ao Rio de La Plata na Argentina. Apresentam corpo comprido lateralmente a cilíndrico; cauda
curta a longa; boca pequena, focinho geralmente arredondado. São os menores Gymnotiformes, a maior espé-
cie (Brachyhypopomus brevirostris) atinge 35 cm, e a menor (Hypopygus lepturus), com apenas 8 cm, é a menor
espécie da ordem.

Brachyhypopomus sp.
Tukano: meperõ kamiuagu
Tuyuka: meperõ kamikuagu

Tradução: meperõ significa debater-se, contorcendo-se, ao ser colocado na mão
(como uma minhoca); kami(k)uagu é aquele que provoca feridas

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado, moderadamente comprimido lateralmente. Boca sub-terminal. Olhos
muito pequenos. Cauda (parte do corpo após o término da nadadeira anal) longa. Cabeça cinza-escura,
com uma mancha escura abaixo do olho; corpo marrom-claro, com inúmeras manchas de formato irregu-
lar, marrom-escuras. Nadadeira anal clara. Comprimento máximo: 11,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Poucos exemplares obtidos. Foram coletados em dois peque-
nos igarapés de terra firme. Um deles é afluente do igarapé Açaí, que desemboca numa área de igapó. O
outro é um igarapé de água preta na comunidade de Fronteira. Um exemplar jovem (2,9 cm) foi coletado
num banco de macrófitas aquáticas, na margem do rio Tiquié.

OCORRÊNCIA E HABITAT  É encontrado em todos os trechos do alto Tiquié. Reside no fundo de pedras, lama
e folhas em decomposição. Tem hábitos noturnos e anda só ou em pequenos grupos de dois ou três.

REPRODUÇÃO  Faz piracema junto com sarapós e outros peixes do igarapé. Às vezes são encontrados com
ovos.

HÁBITOS ALIMENTARES  Detritos do fundo do rio, onde vivem pequenos vermes; algas verdes gelatinosas
(aburi), minhocas e camarões.

PESCA  É pescado com timbó, já que sua boca pequena não permite pesca com anzol.

ORIGENS E COMENTÁRIOS  Teve origem nas veias de Kamaueni. Assim, quando tinguijam no paraná do
Kamaueni, morrem muitos. Quando o benzedor se esquece de citar esse peixe na reza, aparecem feridas nos
cantos da boca da criança (kamikua).
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Hypopygus lepturus  Hoedeman, 1962

Tukano: meperõ kamiuagu kanuaka
Tuyuka: meperõ kamikuagu pÞguga

Tradução: meperõ significa debater-se, contorcendo-se, ao ser colocado na mão
(como uma minhoca); kami(k)uagu é aquele provoca feridas; pÞguga e kanuaka é pequeno.

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, relativamente alto na altura do começo da nadadeira anal. Boca terminal.
Olhos muitos pequenos. Cauda (parte do corpo após o término da nadadeira anal) curta. Colorido cinza-
escuro, com uma área clara arredondada abaixo do olho; corpo apresentando faixas verticais escuras sob
um fundo claro. Nadadeira anal clara. Comprimento máximo: 4,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Foi coletado somente em um banco de serrapilheira do igarapé
Açaí.
Observações: Distribui-se pela Bacia Amazônica, rio Orinoco e rios guianenses (Nijssen & Isbrücker,
1972).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Existe em todos os trechos do alto Tiquié, habitando nos lagos, poços e igarapés.
Fica no fundo ou no meio de capim aquático. É noturno e é visto aos casais.

REPRODUÇÃO  Coloca seus ovos em cima de folhas e raízes.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo; pequenos insetos como cupins; larvas; minhocas.

PESCA  É pescado com timbó.

ORIGENS E COMENTÁRIOS  Tem origem nas veias de Kamaueni.
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Hypopygus sp
Tukano: meperõ kamiuagu kanuaka
Tuyuka: meperõ kamikuagu pÞguga

Tradução: meperõ significa debater-se, contorcendo-se, ao ser colocado na mão (como uma
minhoca); kami(k)uagu é aquele que provoca feridas; pÞguga e kanuaka é pequeno

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, relativamente alto na altura do começo da nadadeira anal. Boca terminal.
Olhos muitos pequenos. Cauda (parte do corpo após o término da nadadeira anal) curta. Colorido cinza-
escuro, com uma área clara arredondada abaixo do olho; corpo predominantemente escuro, apresentando
nos indivíduos menores faixas verticais dessa cor, às vezes bifurcadas, sob um fundo claro. Nadadeira
anal clara. Comprimento máximo: 5,9 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Foi coletado apenas em um pequeno igarapé afluente do igarapé
Açaí.
Observações: Esta é uma espécie nova, conhecida somente no alto rio Tiquié (W. G. R. Crampton, com.
pess.). Sem informação indígena, confundida com Hypopygus lepturus.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Existe em todos os trechos do alto Tiquié, habitando nos lagos, poços e igarapés.
Fica no fundo ou no meio de capim aqüático. É noturno e é visto aos casais.

REPRODUÇÃO  Coloca seus ovos em cima de folhas e raízes.

HÁBITOS ALIMENTARES  Lodo; pequenos insetos como cupins; larvas e minhocas.

PESCA  É pescado com timbó.

ORIGENS E COMENTÁRIOS  Tem origem nas veias de Kamaueni.
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 Família Rhamphichthyidae – Esta família compreende três gêneros e 13 espécies, que ocorrem na
América do Sul cisandina, do rio Orinoco até a Bacia Platina. Possuem um corpo bastante comprimido, focinho
alongado e uma boca pequena. Habitam rios e igarapés; as espécies do gênero Gymnorhamphichthys vivem
exclusivamente em fundos arenosos, onde permanecem enterradas durante o dia.

Gymnorhamphichthys rondoni (Miranda Ribeiro, 1920)

Tukano: nukupori so
Tuyuka: ditatupoari so

Tradução: peixe-comprido-da-areia

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, comprimido lateralmente. Focinho longo, com pequena boca terminal. Olhos
muitos pequenos. Cauda (parte do corpo após o término da nadadeira anal) longa. Colorido claro (translú-
cido em vida); área dorsal e topo da cabeça escurecidos. Nadadeira anal clara. Comprimento máximo: 23
cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado em uma praia, na margem do rio Tiquié, abaixo da
cachoeira do Caruru.
Observações: Ocorre na Bacia do rio Paraguai, Bacia Amazônica, rio Orinoco, rio Essequibo e rios
surinameses (Nijssen et al., 1976; Schwassmann, 1989).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos, até as cabeceiras. Diurno, é visto solitário.

REPRODUÇÃO  Na praia.

HÁBITOS ALIMENTARES  Detritos da lama, lodo e algas verdes (aburi)
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     Ordem Cyprinodontiformes
Esta ordem abrange aproximadamente 850 espécies, agrupadas em nove famílias. É um grupo que habita
principalmente águas doces da região tropical (exceto Austrália e Nova Guiné), embora muitas espécies ocor-
ram em ambientes de estuário e/ou em regiões temperadas, como na América do Norte e nas planícies costeiras
do Mediterrâneo e mar Negro. São peixes de pequeno porte, as maiores espécies alcançando 30 cm, a grande
maioria, contudo, não atingindo sequer 8 cm de comprimento. Apresentam em geral um corpo fusiforme, nada-
deiras dorsal e anal de tamanho moderado, quase sempre sem espinhos; não possuem nadadeira adiposa ou
linha lateral. A cabeça geralmente é deprimida dorso-ventralmente, com escamas no topo. A boca geralmente é
grande e superior. Entre os Cyprinodontiformes surgiram estratégias reprodutivas incomuns, como o anualismo
e a viviparidade. Na Bacia Amazônica são encontradas três famílias, apenas uma delas (Rivulidae) tendo um
único representante no alto rio Tiquié.
 Família Rivulidae – Apresentando aproximadamente 240 espécies, os representantes da família Rivuli-

dae distribuem-se da Flórida até a Argentina, incluindo algumas ilhas do Caribe. São peixes de pequeno porte,
com as menores espécies não ultrapassando 3 cm e as maiores atingindo 18 cm de comprimento. É um grupo
primordialmente de água doce; algumas poucas espécies do gênero Rivulus habitam estuários. Os Rivulidae
possuem corpo cilíndrico a moderadamente comprimido lateralmente. Muitas espécies apresentam um
dimorfismo sexual acentuado, com machos vivamente coloridos e com nadadeiras mais desenvolvidas que as
fêmeas. Espécies que habitam áreas com pluviosidade altamente sazonal, como no nordeste e centro-oeste
brasileiros são em sua maioria anuais, desovando em poças durante a época das chuvas e morrendo durante a
seca, mas seus ovos sobrevivem na lama e eclodem na estação chuvosa seguinte. A única espécie da família
presente no rio Tiquié, Rivulus sp., não é anual e habita geralmente áreas rasas de pequenos cursos d’água.

Rivulus sp.
Tukano/Tuyuka: tubiaw‰

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, cabeça e parte anterior do dorso achatada dorso-ventralmente; corpo com-
primido lateralmente em direção ao pedúnculo caudal. Boca superior. Topo da cabeça completamente
coberto por escamas grandes. Nadadeira dorsal bastante recuada, próxima à nadadeira caudal. Nadadei-
ra caudal arredondada. Quarenta a 43 escamas em uma série longitudinal no meio do corpo. Colorido
verde-metálico, com séries de faixas longitudinais vermelhas ao longo do corpo; nadadeiras amareladas.
Borda da nadadeira anal preta. Exemplares fêmeas com um pequeno ocelo preto na parte superior do
pedúnculo caudal e sem borda preta na nadadeira anal. Comprimento máximo: 6,6 cm.
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Distribuição observada no alto Tiquié: Comum em igarapés pequenos, de terra firme. Prefere nascen-
tes dos igarapés, onde freqüentemente é a espécie de peixe mais comum, quando não a única.
Observações: Gênero de taxonomia complexa, não foi possível uma identificação específica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, nos rios, igarapés, lagos e poços. Diurno e noturno,
permanece mais na superfície, em grupos de dois ou três.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos, como moscas e cupins, e suas larvas; frutas quaisquer; minhocas.

PESCA  Com vara de pesca; puçá bem fechado ou tela de mosquiteiro; imirõ.
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     Ordem Beloniformes
Ordem que apresenta cinco famílias e aproximadamente 200 espécies. Compreende os peixes-agulha e os
peixes-voadores, dentre outros. Trata-se de um grupo primariamente marinho, mas com muitas espécies habi-
tando águas salobras ou doces, especialmente em regiões tropicais.
 Família Belonidae – Esta família compreende dez gêneros e 33 espécies, ocorrendo nos oceanos,

estuários e águas doces de todas as regiões tropicais e temperadas. São os peixes-agulha. Apresentam as mandí-
bulas muito desenvolvidas, alongadas, formando um bico, guarnecidas de numerosos dentes pequenos e pontudos.
Apresentam um corpo bastante alongado, com nadadeiras anal e dorsal posicionadas bastante recuadas. Na
Bacia Amazônica ocorrem três gêneros e sete espécies de peixes-agulha, apenas uma no alto rio Tiquié.

Potamorrhaphis guianensis (Schomburgk, 1843)

Tukano: diroa kurubisa, dii magu
Tuyuka: dii magu

Tradução: peixe-lima
Regional: curubiça

DESCRIÇÃO  Corpo muito alongado, cabeça pontuda com um bico bastante desenvolvido. Boca guarnecida
de numerosos dentes pequenos e pontudos. Tronco aproximadamente cilíndrico. Nadadeira dorsal recuada,
atrás da metade do corpo, com 33 raios. Nadadeira anal também bastante recuada, com um lobo distinto
formado pelos raios anteriores e 30 raios. Nadadeira caudal pequena, arredondada. Colorido geral escureci-
do, com uma faixa longitudinal larga no meio do corpo, seguindo de imediatamente atrás do olho até a
nadadeira caudal (tornando-se mais esmaecida a partir do meio do corpo). Comprimento máximo: 22,9 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar coletado abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Espécie amplamente distribuída pela Bacia Amazônica, rios guianenses, e baixo e médio
rio Orinoco (Collette, 1982).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, no rio e em igarapés grandes, no canal, na coluna d’água.
Não existe nos igarapés Cabari e Onça. Diurno, é visto em casal.

REPRODUÇÃO  Às vezes põe seus ovos nas folhas da beira.

HÁBITOS ALIMENTARES  Larvas de insetos.

PESCA  Não é pescado.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Não se pode comer, desde a origem. Quando come, não dá pupunha. Sua origem
é relatada no mito dos Diroa. Existe outra espécie maior e comestível, mais comum abaixo de Pari-Cachoeira.
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     Ordem Synbranchiformes
A ordem Synbranchiformes apresenta três famílias, das quais uma única (Synbranchidae) está presente na
América do Sul. É um grupo pantropical, com representantes nas Américas, África, sul da Ásia, Nova Guiné e
Austrália. Possuem corpo alongado, ausência de nadadeiras pélvicas, e aberturas branquiais na metade inferior
do corpo.
 Família Synbranchidae – Os representantes desta família caracterizam-se pelo corpo roliço, anguilifor-

me, perda das nadadeiras pares (peitorais e pélvicas) e redução das nadadeiras dorsal e anal a dobras de pele,
baixas e sem raios, confluentes com a, quando presente, muito reduzida e também desprovida de raios nadadei-
ra caudal. A escamação do corpo é muito reduzida ou ausente. As membranas branquiais são unidas, formando
uma abertura branquial única, em forma de fenda e posicionada ventralmente. Os olhos são muito reduzidos e
bastante anteriores no crânio. Não possuem bexiga natatória ou costelas. Os Synbranchiformes são conhecidos
popularmente como mussuns; são peixes de hábitos retraídos, que aparentemente passam a maior parte do
tempo ocultos em tocas ou enterrados. Apresentam respiração aérea acessória e algumas espécies sofrem
reversão sexual. São conhecidas aproximadamente 15 espécies, mas a taxonomia do grupo é muito mal estu-
dada, e muitas espécies aguardam descrição científica formal. Literatura: Rosen & Greeenwood (1976).

Synbranchus sp.1
Tukano: mere bue
Tuyuka: mene bue

Tradução: mussum-ingá
Regional: mussum

DESCRIÇÃO  Corpo anguiliforme, cilíndrico. Todas as nadadeiras ausentes. Pedúnculo caudal comprimido
lateralmente, com dobras de pele dorsal e ventral. Cabeça relativamente pequena, com área gular pregue-
ada e com pequena abertura branquial. Focinho curto, olhos pequenos, situados bastante anteriormente
na cabeça. Colorido geral cinza-escuro, mais claro inferiormente, com uma densa concentração de man-
chas escuras na cabeça e na área ventral. Comprimento máximo: 21 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um exemplar pequeno coletado em banco de serrapilheira do
igarapé Açaí. Outro coletado em um pequeno igarapé de terra firme.
Observações: Gênero de taxonomia pouco conhecida; não foi possível uma identificação específica.
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OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto em seus afluentes. Vive em
buracos feitos no leito do rio ou entre raízes. Sai à noite para alimentar-se, solitário ou em casais. Muitas
vezes os buracos de mussum ficam próximos uns dos outros.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos dentro do buraco.

HÁBITOS ALIMENTARES  Outros peixes e minhocas.

PESCA  Usa-se espera. Também pode ser capturado com linha e anzol, que é jogado na saída de seu
buraco. Isca de peixe sempre é utilizada. Quando morde, puxa com força. Não morre com timbó.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Antigamente, quando prepararam as flautas sagradas (miria e masãkura), tiraram a
casca de um espécie de ingazeiro silvestre, chamado tutuamene, para enrolar e fazer a flautas opaputi, ñama,
pamõ e diabi. Depois de tirar a casca, apararam as beiradas para obter uma faixa reta. As aparas foram
jogadas no rio e se transformaram em mene bue. Por isso eles são compridos.

Synbranchus sp.2
Tukano: p‰ bue
Tuyuka: p‰ri bue

Tradução: mussum-folha
Regional: mussum

DESCRIÇÃO  Corpo anguiliforme, cilíndrico. Todas as nadadeiras ausentes. Pedúnculo caudal comprimido
lateralmente, com dobras de pele dorsal e ventral. Cabeça relativamente pequena, com área gular pregue-
ada e com pequena abertura branquial. Focinho curto, olhos pequenos, situados bastante anteriormente
na cabeça. Colorido geral bege, com manchinhas pequenas e pouco distintas no dorso e flancos; lado
ventral claro, sem manchas. Comprimento máximo: 20,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: O único exemplar coletado foi obtido em uma área rasa e de
fundo arenoso do igarapé Umari-Norte, durante a noite.
Observações: Gênero de taxonomia pouco conhecida; não foi possível uma identificação específica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todo o Tiquié, incluindo os trechos de seu alto curso. Vive mais em poços e lagos,
entre raízes submersas, saindo à noite para alimentar-se.

REPRODUÇÃO  Coloca ovos no buraco onde vive.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes e minhocas.

PESCA  Usa-se espera. Também pode ser capturado com linha e anzol, que é jogado na saída de seu
buraco. Isca de peixe sempre é utilizada. Quando morde, puxa com força. Não morre com timbó.
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ORIGEM E COMENTÁRIOS  Algumas flautas sagradas possuem uma folha para regular a abertura do som.
Quando foram fazê-la, tiraram um curuatá (nome na língua geral para bromélia) chamado em tuyuka e tukano
de sataro. Usaram isso para fazer o bocal vibrador da flauta katapoa. O resto das folhas foi jogado no rio,
transformando-se no mussum-folha. Esse peixe, quando não é lembrado na reza, pode provocar feridas,
chamadas kamiku kuara, ao ser ingerido.

Synbranchus sp.3
Tukano/Tuyuka: waiyakari bue

Regional: mussum

DESCRIÇÃO  Corpo anguiliforme, cilíndrico. Todas as nadadeiras ausentes. Pedúnculo caudal comprimido
lateralmente, com dobras de pele dorsal e ventral. Cabeça relativamente pequena, com área gular pregue-
ada e com pequena abertura branquial. Focinho curto, olhos pequenos, situados bastante anteriormente na
cabeça. Colorido geral cinza, tornando-se mais escuro em direção à cauda; algumas manchas pretas,
grandes, ao longo do corpo, mas mais numerosas na região ventral; áreas ventrais reticuladas de amarelo
em vida (branco em exemplares fixados), mais destacadas no pedúnculo caudal. Comprimento máximo: 80
cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Exemplares coletados no rio Tiquié, acima da cachoeira Caruru,
em tocas na barranca do rio.
Observações: Gênero de taxonomia pouco conhecida; não foi possível uma identificação específica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Como as outras espécies de mussum, ocorre em todos os trechos do alto Tiquié, vive
em raízes e buracos no barranco do rio e sai à noite para alimentar-se, arrastando-se no fundo.

REPRODUÇÃO  Põe ovos no buraco.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes e minhocas.

PESCA  É apanhado com espera e linha e anzol, isca de peixe; às vezes, facheando.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Diferentemente das outras espécies de mussum, essa já existia no rio.
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Ordem Perciformes
A mais diversa ordem de peixes ósseos, compreendendo 148 famílias e mais de 9.000 espécies. É o grupo
predominante nos ambientes marinhos costeiros e oceânicos, e um dos mais importantes em água doce.
Possuem espinhos nas nadadeiras dorsal, anal e, por vezes, nas nadadeiras pélvicas. A nadadeira dorsal freqüen-
temente está dividida em duas partes. Não apresentam nadadeira adiposa ou ossos intermusculares. As nadadei-
ras pélvicas estão posicionadas bastante anteriormente no corpo, numa posição torácica. Apenas quatro famílias
(Polycentridae, Sciaenidae, Gobiidae e Cichlidae) possuem representantes autenticamente de água doce na
Bacia Amazônica, e apenas a última dessas famílias foi encontrada no alto rio Tiquié.
 Família Cichlidae – Família distribuída na América desde o sul dos Estados Unidos até a Patagônia na

Argentina. No Velho Mundo ocorrem em grande parte do continente africano, com alguns poucos representantes
no Oriente Médio (Israel, Síria, Irã) e subcontinente indiano. Sua maior diversidade é atingida no continente
africano, que apresenta complexos “species-flock” nos lagos da África oriental e central. Aproximadamente 400
espécies são conhecidas na América Central (incluindo Cuba e Hispaniola) e do Sul. Representantes da família
são em geral comprimidas lateralmente e moderadamente a bastante altas; contudo, as espécies do gênero
Crenicichla apresentam um corpo cilíndrico e baixo. Apresentam linha lateral dividida em dois ramos, um supe-
rior, correndo até aproximadamente o fim da nadadeira dorsal, e um inferior, correndo do fim da nadadeira dorsal
ao fim do pedúnculo caudal. Possuem um aparato faringeano complexo, com placas de dentes e uma boca
protátil. Todos os Cichlidae apresentam cuidado à prole; a maioria das espécies constrói um ninho no substrato,
defendendo os ovos e filhotes recém-eclodidos. Algumas espécies incubam os ovos e abrigam os filhotes na
boca, enquanto que outras misturam as duas estratégias, depositando os ovos no substrato e abrigando os
filhotes na boca. A maioria das espécies da família se alimenta de invertebrados aquáticos, existindo, contudo,
espécies que são essencialmente carnívoras, ictiófagas (e.g., os tucunarés, Cichla spp., e os jacundás, Crenicichla
spp.).
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Mesonauta insignis (Heckel, 1840)

Tukano/Tuyuka: dupuritÞro
Tradução: que-fica-nos-galhos-caídos

Regional: bauari

DESCRIÇÃO  Corpo alto, comprimido lateralmente. Focinho curto. Nadadeira dorsal com 12-14 raios duros,
mais 10-12 raios moles. Nadadeira anal com oito raios duros, mais 10-11 raios moles. Vinte e cinco a 27
escamas em uma linha longitudinal que termina na linha lateral inferior. Nadadeiras pélvicas com primeiro
raio muito desenvolvido, freqüentemente ultrapassando a extremidade da nadadeira anal. Faixa negra
oblíqua se estendendo do focinho à parte posterior da nadadeira dorsal. Ocelo preto na base da nadadeira
caudal. Comprimento máximo: 10 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado apenas abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Essa espécie ocorre nas bacias dos rios Negro e Orinoco (Kullander & Silfvergrip, 1991).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, no rio e nos igarapés, inclusive nos portos das comunidades.
Tanto no igarapé Cabari quanto no Onça, só chega até a primeira cachoeira. Recentemente foi introduzido
acima de Caruru. Fica na superfície. Diurno, é visto em pequenos grupos.

REPRODUÇÃO  Põe ovos no capim ou planta aquática e cuida dos ovos e filhotes. Quando desloca-se para
outro lugar, ele os guarda na boca e leva junto.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupins, aranhas etc.); minhocas; camarões; massa de mandioca.

PESCA  Vara de pesca; malhadeira; puçá. Morre com timbó. À noite, é pescado facheando com zagaia.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Foi introduzido recentemente nos viveiros de piscicultura de São Pedro e, com as
chuvas, foram soltos no rio. Já foram encontrados por pescadores no rio Tiquié e no Umari-Norte, nesse trecho
a montante de Caruru.
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Heros sp.
Tukano: nimatu
Tuyuka: nimaru

Tradução: panela-de-veneno
Regional: acará-pintado

DESCRIÇÃO  Corpo alto, arredondado, bastante comprimido lateralmente. Focinho curto. Nadadeira dorsal
com 8-11 raios duros, mais 12-14 raios moles. Nadadeira anal com sete raios duros, mais 12 raios moles.
Nadadeiras pélvicas com primeiro raio bastante desenvolvido, atingindo o meio da nadadeira anal. Colorido
geral claro, com sete faixas transversais bastante distintas ao longo do corpo; nadadeiras dorsal e anal
escurecidas. Comprimento máximo: 13,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletada apenas no médio rio Tiquié (Cunuri).
Observações: Gênero de taxonomia mal conhecida. Kullander (em Reis et al., 2003) aponta a existência
de quatro espécies válidas no gênero, mas não existe ainda uma revisão publicada.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Até a cachoeira Caruru, não muito comum.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupins, aranhas etc.); minhocas; camarões; massa de mandio-
ca.

PESCA  Vara de pesca; malhadeira; cacuri e jequi. Morre com timbó. É pescado principalmente à noite,
facheando com zagaia.
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Aequidens sp.1
Tukano: kai war†
Tuyuka: kai wani

Tradução: acará-miolo
Regional: acará

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alto, comprimido lateralmente. Nadadeira dorsal com 15-16 raios
duros, mais 10-11 raios moles. Nadadeira anal com três raios duros, mais 8-9 raios moles. Vinte e cinco
a 27 escamas em uma linha longitudinal que termina na linha lateral inferior. Colorido geral cinza, com uma
faixa longitudinal preta apagada ao longo do corpo; no meio do corpo, esta se conecta superiormente a
uma mancha alongada verticalmente, que se dirige à nadadeira dorsal; uma estreita área clara na porção
superior do pedúnculo caudal precede uma mancha negra, ocelar, relativamente grande. Pequena mancha
“lacrimal” presente pouco abaixo do olho. Nadadeiras amareladas em vida. Comprimento máximo: 12,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum em áreas marginais do rio Tiquié, lagos marginais e
igarapés de médio e grande tamanho. Só foi coletado acima da cachoeira Caruru.
Observações: Distinta de Aequidens sp. 2 por possuir uma mancha preta no préoperculo, mancha alongada
verticalmente desenvolvida e mancha no pedúnculo caudal grande, e por não possuir uma faixa longitudi-
nal ao longo do corpo tão bem definida. Assemelha-se a Aequidens pallidus Haseman, do baixo rio Negro
(Kullander & Ferreira, 1990). O gênero Aequidens é muito diverso, e muitas espécies foram descritas para
a Amazônia brasileira nos últimos anos (Kullander, 1995, 1997). Preferimos no momento não assinalar
nomes às duas espécies existentes no alto rio Tiquié.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente nos igarapés e lagos ou poços, junto
às margens, em locais rasos, na superfície. Diurno, é visto em casais ou em grupos de até vinte indivíduos,
aproximadamente.

REPRODUÇÃO  Desova em cima de uma folha e cuida dos ovos e filhotes. Quando se desloca para outro lugar,
ele guarda na boca e leva os filhotes junto.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupins etc.); aranhas; minhocas; camarões; massa de mandioca.

PESCA  Vara de pesca; malhadeira; cacuri e jequi. Morre com timbó. À noite, é pescado facheando com
zagaia.
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Aequidens sp. 2
Tukano: war† nitimaatigu

Tuyuka: beta wani
Tradução: acará-tucumã

Regional: acará

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alto, comprimido lateralmente. Nadadeira dorsal com 14-15 raios
duros, mais 11 raios moles. Nadadeira anal com três raios duros, mais oito raios moles. Vinte e seis a 27
escamas em uma linha longitudinal que termina na linha lateral inferior. Colorido geral cinza, com uma
faixa longitudinal preta bem definida ao longo do corpo; sem mancha transversal no meio do corpo; uma
mancha negra, ocelar, pequena, na porção superior do pedúnculo caudal. Sem pequena mancha “lacri-
mal” presente pouco abaixo do olho. Comprimento máximo: 10,6 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Ocorre nas áreas marginais do rio Tiquié e no igarapé Onça. Só
foi coletado abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Ver observações de Aequidens sp.1.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente nos igarapés e lagos ou poços, junto
às margens, em locais rasos, na superfície. É encontrado nas cabeceiras de igarapés grandes, como Cabari,
Umari-Norte e Açaí. Diurno, é visto em casais ou em grupos pequenos de até dez, mais ou menos.

REPRODUÇÃO  Desova em cima de uma folha e cuida dos ovos e filhotes. Quando se desloca para outro
lugar, ele guarda na boca e leva os filhotes junto.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, formigas, cupins etc.); aranhas; minhocas; camarões; massa
de mandioca; frutas (buriti, açaí, cunuri, sorva); fezes.

PESCA  Vara de pesca; malhadeira; cacuri e jequi. Morre com timbó. À noite, é pescado facheando com
zagaia.



273

Laetacara flavilabris (Cope, 1870)

Tukano: war†
Tuyuka: wani

Tradução: acará-comum (lit. guloso)
Regional: acará

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alto, comprimido lateralmente. Nadadeira dorsal com 15-17 raios du-
ros, mais 8-9 raios moles. Nadadeira anal com três raios duros, mais 7-8 raios moles. Vinte e quatro
escamas em uma linha longitudinal que termina na linha lateral inferior. Colorido geral cinza, com uma
faixa longitudinal preta oblíqua, bem definida, que segue de trás do olho até o meio do corpo, e daí se-
guindo com uma mancha escura verticalmente à nadadeira dorsal. Várias faixas verticais, apagadas, ao
longo do tronco. Comprimento máximo: 6,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletado apenas em um pequeno igarapé na antiga comunida-
de de São Pedro.
Observações: Conhecido anteriormente do alto Amazonas no Equador, Peru e Brasil (Acre) (Kullander,
1986).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente nos igarapés e lagos ou poços, junto
às margens, em locais rasos, na superfície. Diurno, é visto em casais ou em grupos maiores.

REPRODUÇÃO  Desova em cima de uma folha e cuida dos ovos e filhotes. Quando se desloca para outro lugar,
ele guarda na boca e leva os filhotes junto.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupins etc.); aranhas; minhocas; camarões; massa de mandio-
ca (quando colocada para ceva de pescaria).

PESCA  Vara de pesca; malhadeira; cacuri e jequi. Morre com timbó. À noite, é pescado facheando com
zagaia.
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Satanoperca jurupari (Heckel, 1840)

Tukano/Tuyuka: bupo
Tradução: trovão

Regional: acará-trovão

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Focinho comprido. Nadadeira
dorsal com 12-15 raios duros, mais 8-10 raios moles. Nadadeira anal com três raios duros, mais 6-7 raios
moles. Vinte e sete a 29 escamas em uma linha longitudinal que termina na linha lateral inferior. Nadadei-
ras pélvicas com primeiro raio bastante desenvolvido, atingindo o início da nadadeira anal. Colorido geral
claro, com faixas transversais verde-metálicas, pouco distintas e claras em exemplares preservados;
manchinhas pequenas, verdes, distribuídas sobre toda a cabeça; uma pequena mancha preta na base da
nadadeira caudal. Comprimento máximo: 15,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum no rio Tiquié e em seus igarapés maiores, abaixo da
cachoeira Caruru. Um exemplar muito jovem (1 cm) coletado em junho.
Observações: Amplamente distribuída na Bacia Amazônica, alcançando a Guiana Francesa (Kullander,
1986; Keith et al., 2000).

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, especialmente no rio e na entrada dos igarapés
grandes. No igarapé Cabari, chega até suas cabeceiras; no Onça, até a primeira cachoeira. Sempre existiu
até a cachoeira Pedra Curta, sendo comum no Umari-Norte e no próprio Tiquié. Na década de 50, os morado-
res de um povoado que se situava pouco acima dessa cachoeira, conduziram exemplares dessa espécie
cachoeira acima. Atualmente encontra-se até nas cabeceiras. Fica na coluna d’água. Diurno, é visto em gru-
pos de até cinco.

REPRODUÇÃO  Desova em cima de uma folha e cuida dos ovos e filhotes. Quando se desloca para outro lugar,
ele guarda na boca e leva junto.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupins, aranhas etc.); minhocas; camarões; massa de mandio-
ca.

PESCA  Vara de pesca; malhadeira; cacuri e jequi. Morre com timbó. É pescado principalmente à noite,
facheando com zagaia.
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Apistogramma sp.1
Tukano: watirisero
Tuyuka: katakirõ

Tradução: pedaço-de-cerâmica
Regional: acará

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Focinho curto. Nadadeira dorsal
com 12-15 raios duros, mais 7-9 raios moles. Nadadeira anal com três raios duros, mais 6-8 raios moles.
Vinte e três a 25 escamas em uma linha longitudinal que termina na linha lateral inferior. Colorido geral
claro (amarelo-vivo em exemplares vivos), com uma faixa longitudinal pálida no meio do corpo, estenden-
do-se do olho ao pedúnculo caudal; uma faixa oblíqua estreita do olho à parte póstero-inferior do opérculo;
uma pequena faixa oblíqua do olho ao topo da cabeça; uma série de faixas transversais, tênues, ao longo
do corpo; nadadeiras pélvicas com uma faixa preta; mancha no pedúnculo caudal pequena, não aparente
nos indivíduos amarelos. Comprimento máximo: 4,3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Essa espécie foi coletada apenas em igarapés de terra firme,
nas comunidades de Caruru, Jabuti e São Tomé.
Observações: Gênero de taxonomia complexa, não foi possível uma identificação específica.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés e lagos ou poços,
junto às margens, em locais de praia. Diurno, é visto em um ou dois casais.

REPRODUÇÃO  Desova em cima de uma folha e cuida dos ovos e filhotes. Quando se desloca para outro lugar,
ele guarda na boca e leva os filhotes junto.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupins etc.); aranhas; minhocas; camarões; massa de mandio-
ca; lodo.

PESCA  Vara de pesca; malhadeira de um dedo; jequi (quando põe comida dentro). Morre com timbó. À noite,
é pescado facheando com zagaia.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  É o de primeira hierarquia entre todos os acarás e tucunarés. Ele surgiu primeiro e
se escondeu dentro de um igarapé, para não ser visto pelos outros.
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Apistogramma sp.2
Tukano: watirisero
Tuyuka: katakirõ

Tradução: pedaço-de-cerâmica
Regional: acará

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Focinho curto. Nadadeira dorsal
com 14-15 raios duros, mais 6-7 raios moles. Nadadeira anal com três raios duros, mais 5-6 raios moles.
Vinte e uma a 23 escamas em uma linha longitudinal que termina na linha lateral inferior. Colorido geral
escuro, com uma faixa longitudinal bem definida no meio do corpo, estendendo-se do olho ao pedúnculo
caudal; uma faixa oblíqua larga do olho à parte póstero-inferior do opérculo; uma série de faixas transver-
sais, tênues, ao longo do corpo; séries de 3-4 faixas longitudinais abaixo da faixa longitudinal do meio do
corpo, terminando na altura da nadadeira anal; nadadeiras pélvicas com uma faixa preta; mancha no
pedúnculo caudal grande, bastante conspícua. Comprimento máximo: 3,5 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletada na área de corredeira do rio Tiquié, imediatamente
acima da cachoeira do Caruru, no trecho inferior do igarapé Supiã e em algum igarapé de água preta, em
Fronteira.
Observações: Gênero de taxonomia complexa, uma identificação específica não foi possível.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés e lagos ou poços,
junto às margens, em locais de praia. Diurno, é visto em um ou dois casais.

REPRODUÇÃO  Desova em cima de uma folha e cuida dos ovos e filhotes. Quando se desloca para outro
lugar, ele guarda na boca e leva os filhotes junto.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupins etc.); aranhas; minhocas; camarões; massa de mandio-
ca; lodo.

PESCA  Vara de pesca; malhadeira de um dedo; jequi (quando põe comida dentro). Morre com timbó. À
noite, é pescado facheando com zagaia.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Espécie muito próxima de Apistogramma sp.1, não distinguida em campo e,
aparentemente, não diferenciadas pelos Tukano e Tuyuka do alto Tiquié. Essa informação ainda precisa ser
revista em trabalho posterior.
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Apistogramma sp.3
Tukano: watirisero
Tuyuka: katakirõ

Tradução: pedaço-de-cerâmica
Regional: acará

DESCRIÇÃO  Corpo moderadamente alongado, comprimido lateralmente. Focinho curto. Nadadeira dorsal
com 14-15 raios duros, mais 7-8 raios moles. Nadadeira anal com 3-4 raios duros, mais 7-8 raios moles.
Vinte e duas a 25 escamas em uma linha longitudinal que termina na linha lateral inferior. Colorido geral
escuro, com uma faixa longitudinal bem definida no meio do corpo, estendendo-se do olho ao pedúnculo
caudal; uma faixa oblíqua larga do olho à parte póstero-inferior do subopérculo, atingindo em alguns
indivíduos o opérculo; uma série de faixas transversais, tênues, ao longo do corpo; alguns indivíduos com
nadadeiras pélvicas com uma faixa preta; mancha no pedúnculo caudal grande, bastante conspícua.
Comprimento máximo: 5,2 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Coletada em igarapés pequenos de terra firme, próximos da
comunidade de São Pedro, no igarapé Açaí, e nos pequenos lagos marginais do rio Tiquié, entre Caruru e
São Pedro.
Observações: Gênero de taxonomia complexa, uma identificação específica não foi possível.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés e lagos ou poços,
junto às margens, em locais de praia. Diurno, é visto em um ou dois casais.

REPRODUÇÃO  Desova em cima de uma folha e cuida dos ovos e filhotes. Quando se desloca para outro lugar,
ele guarda na boca e leva os filhotes junto.

HÁBITOS ALIMENTARES  Insetos (gafanhotos, cupins etc.); aranhas; minhocas; camarões; massa de mandio-
ca; lodo.

PESCA  Vara de pesca; malhadeira de um dedo; jequi (quando põe comida dentro). Morre com timbó. À noite,
é pescado facheando com zagaia.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Espécie muito próxima de Apistogramma sp.1, não distinguida em campo e,
aparentemente, não diferenciadas pelos Tukano e Tuyuka do alto Tiquié. Essa informação ainda precisa ser
revista em trabalho posterior.
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Crenicichla johanna  Heckel, 1840

Tukano: muhawi
Tuyuka: muña soag‰, muña usero ñigu

Tradução: jacundá-vermelho ou jacundá-boca-preta
Regional: jacundá-liso

DESCRIÇÃO  Corpo alongado, relativamente roliço. Boca ampla, mandíbula inferior mais longa que a
superior. Escamas ciclóides, lisas ao tato. Oitenta a 104 escamas em uma linha longitudinal que termina
na linha lateral inferior. Nadadeira dorsal com 18-20 raios duros, mais 12-17 raios moles. Nadadeira anal
com três raios duros, mais 7-11 raios moles. Nadadeira caudal truncada. Colorido geral cinza-escuro,
com uma série de tênues faixas transversais verde-metálicas ao longo do corpo (claras e muito pouco
evidentes em exemplares preservados); largas e pouco evidentes faixas verticais, restritas ao dorso; uma
faixa clara no fim da nadadeira dorsal e no lobo superior na nadadeira caudal. Olho avermelhado. Uma
tênue mancha escura abaixo do olho, e outra pós-ocular. Fêmeas em fase reprodutiva apresentam corpo
claro, com faixas longitudinais verdes e faixas dorsais escuras bastante evidentes; face, área opercular,
nadadeiras peitorais e uma linha longitudinal ao longo do tronco vermelhas. Comprimento máximo:
19,7 cm.
Observações: Amplamente distribuída pela Bacia Amazônica, rio Essequibo (Guiana) e rios Approuague
e Oiapoque (Guiana Francesa) (Kullander, 1986; Ploeg, 1986a, b, 1991; Keith et al., 2000)

OCORRÊNCIA E HABITAT  Atualmente, ocorre em todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto em alguns
igarapés, lagos e poços, mais próximo das margens. Diurno, é visto em casais ou em grupos maiores; quando
é grande (chega a 30 cm), é visto só.
Foi introduzido no Tiquié há oito anos, a partir do Timiya (afluente do Pirá-paraná, Waiyá, que é parte da Bacia
do Japurá-Caquetá), em Musãtukurõ (na cabeceira do Tiquié). Trouxeram com panela e derramaram num
laguinho, com a intenção mesma de propagar aqui. Depois de um ano já estavam aumentando e se espalhan-
do rio abaixo. Em 1998, já havia chegado abaixo de Pedra Curta. Hoje (2004) já chegou até a foz do Cabari. No
começo da propagação ainda eram muitos nos trechos acima de Caruru (matavam dez a 15 na pescaria e
faziam muito barulho no rio), mas depois diminui. Ainda não chegou ao igarapé Onça. No Umari-Norte, não
passa da primeira cachoeira.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos em paus ou folhas submersas. Cuida da prole, mas não transporta dentro da
boca.
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HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes pequenos (como piabas, ovos e filhotes de acarás, sarapós e, até mesmo,
aracus); camarões; minhocas de várias espécies. Não comem insetos que voam. Quando come camarão e
peixe, faz barulho com a boca (parecido com o som de beijo).

PESCA  Com vara e anzol de espera; malhadeira e puçá; matapi e jequi. Com timbó, morrem logo.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  Existem outras espécies (ou sub-espécies) conhecidas pelos moradores do alto
Tiquié (não coletadas):
- mamuhá, mamUña (jacundá-arara): possui bochecha bem vermelha, que ocorre abaixo de Caruru. Como é
parecida com essa introduzida, que vem descendo, os Tukano deram o mesmo nome;
- muhadero: possui uma faixa preta dorsal. Do mesmo tamanho ou até maior.

Crenicichla cf. lenticulata  Heckel, 1840

Tukano: wai poraw‰
Tuyuka: muña wasupuro dodogu

Tradução: filhote-de-peixe (tukano), jacundá-bochecha-pintada (tuyuka)
Regional: jacundá

DESCRIÇÃO  Corpo bastante alongado. Boca ampla, levemente prognata. Escamas ctenóides, ásperas ao
tato. Noventa e duas escamas em uma linha longitudinal que termina na linha lateral inferior. Nadadeira
dorsal com 20 raios duros, mais 18 raios moles. Nadadeira caudal com borda arredondada. Nadadeira
anal com dois raios duros, mais 11 raios moles. Colorido geral cinza, com faixas transversais discretas ao
longo do dorso; uma mancha oval preta no centro do pedúnculo caudal; cabeça, pelo menos em indivíduos
jovens, manchada de preto, algumas manchas arranjadas seqüencialmente formando linhas; nadadeira
caudal com uma mancha escura em forma de V. Comprimento máximo: 10,3 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar coletado no rio Tiquié, abaixo da cachoeira
Caruru.
Observações: Ocorre na Bacia dos rios Negro, Orinoco e Essequibo (Ploeg, 1991). Identificação provisória.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Ocorre abaixo da cachoeira Caruru, tanto no rio quanto nos igarapés grandes,
entrando nos pequenos apenas para pegar peixinhos. No Cabari, sobe até as cabeceiras; já no Onça, até a
primeira cachoeira. É diurno e visto em grupos maiores.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos em paus ou folhas submersas. Cuida da prole, mas não a transporta dentro da
boca.
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HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes pequenos (como piabas, ovos e filhotes de acarás e sarapós); camarões;
minhocas de várias espécies. Não comem insetos que voam.

PESCA  Com vara e anzol de espera; malhadeira e puçá; matapi e jequi. Com timbó, são os primeiros a
morrer. Com zagaia, facheando com lanterna à noite.

ORIGEM E COMENTÁRIOS  É um predador, o primeiro que morde o anzol.

Crenicichla sp.
Tukano: puti muha

Tuyuka: muña butigu, muña paga soag‰
Tradução: jacundá-massa-de-mandioca (tukano)

jacundá-branco, jacundá-barriga-vermelha (tuyuka)
Regional: jacundá

DESCRIÇÃO  Corpo bastante alongado, relativamente roliço. Boca ampla, levemente prognata. Escamas
ctenóides, ásperas ao tato. Nadadeira dorsal com 18-20 raios duros, mais 11-13 raios moles. Nadadeira
anal com três raios duros, mais 8-9 raios moles. Quarenta e sete a 54 escamas em uma linha longitudinal
que termina na linha lateral inferior. Colorido geral cinza, com uma faixa longitudinal preta ao longo da
cabeça, na altura dos olhos; uma mancha ocelar pouco atrás da cabeça (circulada por uma auréola
vermelha nos exemplares fêmeas); tronco com uma série de discretas listas transversais verdes; nadadei-
ras dorsal e caudal escurecidas, com uma faixa clara e uma faixa escura em sua porção mais dorsal (faixa
escura mais evidente, e faixa clara, vermelha em vida nos exemplares fêmeas); um pequeno ocelo preto
na base da nadadeira caudal dos machos. Fêmeas reprodutivas com área gular alaranjada e abdômen
roxo. Exemplares jovens (até 7 cm) com uma faixa longitudinal ao longo do corpo, atingindo os raios
centrais da nadadeira caudal. Comprimento máximo: 14,7 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Comum nos igarapés maiores (Umari-Norte, Açaí) e no próprio
rio Tiquié, acima e abaixo da cachoeira Caruru, tanto em áreas de remanso como próximo a cachoeiras.
Nesta espécie, as fêmeas apresentam colorido muito mais vivo que os machos, um fenômeno raro nos
vertebrados. No igarapé Umari-Norte foram coletados, em duas redadas sucessivas numa pequena área
de um poço marginal, abaixo de uma cachoeira, um casal adulto da espécie (cada um com 12 cm), mais
cinco exemplares jovens, machos ou fêmeas imaturas (entre 4,3-10,7 cm) e muitos exemplares muito
jovens (2 cm), o que sugere que a espécie possui um comportamento reprodutivo bastante elaborado.
Observações: Pertence ao grupo de Crenicichla saxatilis (sensu Ploeg, 1991), cuja taxonomia ainda
precisa ser melhor estudada. Uma identificação específica não é possível no momento.



281

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés, lagos e poços,
mais próximo das margens. É diurno e visto em casais ou em grupos de três ou quatro.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos em paus ou folhas submersas. Cuida da prole, mas não a transporta dentro da
boca.

HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes pequenos (como piabas, ovos e filhotes de acarás e sarapós); camarões;
minhocas de várias espécies. Não comem insetos que voam.

PESCA  Com vara e anzol de espera; malhadeira e puçá; matapi e jequi. Com timbó, são os primeiros a
morrer.

Crenicichla cf. wallacii  Regan, 1905

Tukano: muha
Tuyuka: muña

Tradução: jacundá
Regional: jacundá

DESCRIÇÃO  Corpo bastante alongado. Boca ampla, levemente prognata. Escamas ctenóides, ásperas ao
tato. Cinqüenta e uma escamas em uma linha longitudinal que termina na linha lateral inferior. Nadadeira
dorsal com 14 raios duros, mais sete raios moles. Nadadeira caudal com raios centrais alongados. Nada-
deira anal com três raios duros, mais sete raios moles. Colorido geral claro, com uma faixa longitudinal
escura ao longo da cabeça; consideravelmente mais tênue ao longo do corpo, estendendo-se à nadadeira
caudal. Um pequeno ocelo na base da nadadeira caudal. Comprimento máximo: 6,4 cm.
Distribuição observada no alto Tiquié: Um único exemplar coletado, abaixo da cachoeira Caruru.
Observações: Esta espécie pertence a um grupo de espécies do gênero de pequeno porte. Três espécies
nominais desse grupo, reconhecidas como válidas por Ploeg (1991) são de difícil distinção entre si:
Crenicichla wallacii Regan, C. notophthalmus Regan e C. regani Ploeg. Preferimos assinalar à espécie
encontrada no rio Tiquié o nome mais antigo, C. wallacii, até que mais estudos possam ser feitos sobre o
status dessas espécies.

OCORRÊNCIA E HABITAT  Todos os trechos do alto Tiquié, tanto no rio quanto nos igarapés, lagos e poços,
mais próximo das margens. É diurno e visto em casais ou em grupos de três ou quatro.

REPRODUÇÃO  Põe seus ovos em paus ou folhas submersas. Cuida da prole, mas não a transporta dentro da
boca.
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HÁBITOS ALIMENTARES  Peixes pequenos (como piabas, ovos e filhotes de acarás e sarapós); camarões;
minhocas de várias espécies. Não comem insetos que voam.

PESCA  Com vara e anzol de espera; malhadeira e puçá; matapi e jequi. Com timbó, são os primeiros a
morrer.
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Classificação tuyuka dos peixes

A classificação indígena dos peixes no alto Tiquié é detalhada e exaustiva, como vimos, baseada tanto
em princípios cosmológicos quanto na observação cotidiana, como pescadores. Segundo o ictiólogo
Flávio Lima (ver Introdução, pag. 12), “pelo menos 50% dos peixes aqui representados pertencem a
espécies que precisam ser melhor investigadas taxonomicamente”, sendo que pelo menos quinze não
são conhecidas pela ciência ocidental e outras trinta provavelmente também não, tendo aparecido nas
fichas apenas com a designação genérica. A classificação indígena, dos conhecedores tukano e tuyuka,
dá conta de praticamente todas as espécies, diferenciando mesmo aquelas muito pequenas e pareci-
das, de um mesmo gênero.
A partir desse conhecimento, foram inventariadas 178 espécies diferentes para o alto Tiquié (ver pran-
chas dos peixes em escala, a seguir). Das 147 coletadas, algumas (7) não foram distinguidas na
classificação indígena, seja porque a diferenciação ictiológica foi feita depois de concluído o trabalho no
alto Tiquié, seja porque realmente não são diferenciadas. É o caso, por exemplo, de duas espécies de
acarás (Apistogramma sp.). Certas espécies de bodó (yaka, ya’ka, cascudinho) também geram certa
instabilidade terminológica. Ou seja, além das 140 espécies que os conhecedores tukano e tuyuka
reconheceram através de indivíduos coletados, outras 40 foram reportadas como conhecidas, mas não
encontradas durante as coletas. Certamente esse número é superior, na medida em que não foi feito
um exercício sistemático de interrogar sobre outras espécies semelhantes àquelas coletadas, do mes-
mo gênero etc. Esse dado demonstra a abrangência e acurácia da classificação indígena. Também
torna claro a relevância de se realizar, de forma imbricada, estudos da classificação indígena e científi-
ca, gerando referências para uma análise de um sistema pelo outro, suas ênfases, focos, lógicas e
assim por diante.
Preliminarmente,1 serão indicados alguns dos critérios classificatórios e mecanismos empregados na
nomeação das espécies pelos tuyuka e tukano.

Nomeação dos peixes Começando pela forma de compor os nomes dos peixes, freqüentemente
são encontradas diferentes designações para uma mesma espécie. Isso acontece por diferentes ra-

1 Esse tema precisa ser foco de uma pesquisa mais sistemática. Apenas algumas indicações,
preliminares, são adiantadas aqui.
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zões: (1) o contexto de uso do nome, que pode exigir uma designação mais completa ou, distintamen-
te, apenas o nome genérico; (2) o nome pode ser contraído ou dito por extenso; muitos termos permi-
tem contração, por exemplo, wai (peixe) é contraído para wi (no caso de ma wi, pirarara, peixe arara,
em vez de ma wai); ou o aracu was‰ soã, no lugar de wasupuro sõag‰ (bochecha-vermelha), e assim
por diante; (3) há nomes usados ritualmente, durante as rezas de dar de comer peixe (wai yasekare),
que se distinguem dos nomes comuns; nesses casos, destaca-se o aspecto nocivo, patogênico, asso-
ciado àquela espécie, neutralizando-a através do encantamento (ver Capítulo 2); essa característica
pode ser relacionada à origem da espécie (de feridas, de gordura, de jurupari, de pintura) ou ao ambien-
te em que se forma e se alimenta (lama, tabatinga etc.); (4) variações lingüísticas, próprias da dinâmica
interna de cada língua e do sistema multilingüístico da bacia do Uaupés. Em relação a esse último
aspecto, a título de exemplo, Guilherme Tenório afirma que seu pai não dizia, em tuyuka, yoaraw‰, mas
sim yoarapo; o sufixo po era utilizado para todas as “piabas”, tento sido substituído pelo w‰, da língua
tukano.
Além das diferenças de nomes para a mesma espécie de peixe, convém mencionar alguns exemplos
de como são compostos os nomes dos peixes. De um modo geral, a designação genérica2 é singular,
ou seja, diz respeito a apenas aquela classe de peixes. Por exemplo: botea para os aracus, dike para
os sarapós, bue para os mussuns, hu e makuÞ para os pacus, buu para as piranhas, dose para as
traíras, muña para os jacundás, wani para os acarás, e assim por diante. Mais raramente, essa desig-
nação pode ter algum outro significado, como, por exemplo: pekatutia, resto de lenha queimada; ugeriga,
grudento, de consistência pegajosa; seripi, algo achatado, comprimido; sidariro, beiju de tapioca; wai
pota, peixe espinho; yee poari, pena de garça; e assim por diante. Todos esses nomes estão traduzi-
dos nas fichas.
Em alguns casos, são destacados aspectos morfológicos e de consistência, como em seripi e ugeriga,
respectivamente. Sidariro, ao associar o peixe ao beiju, também indica sua forma achatada.
Outros exemplos também são ilustrativos: ekÞyuro, fuço torto, em referência a esse aspecto morfológico;
moa pikorõ, rabo de caruru, parece referir-se a seu principal habitat, as cachoeiras e sua vegetação;
umu wai e ñosowi, peixe japu e peixe japim podem estar associados à característica agressiva, comum
a esses pássaros, dessas espécies, ambas piscívoras, comum; yoaraw‰, yoa significa comprido, pode
estar relacionado a um traço morfológico dessas espécies.
No nível específico, a diferenciação se faz, sobretudo, através dos caracteres morfológicos, novamente.
Vejamos o gênero dos aracus (Leporins):

1. was‰ souã: bochecha-vermelha
2. wasupuro ñigu: bochecha-preta
3. niti peritigu: pinta-preta
4. niti maritigu: riscado-preto
5. yuku botea: aracu-de-pau

2 Designação genérica, aqui não corresponde necessariamente aos gêneros da taxonomia ictiológica.
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6. unepe: caroço-de-pupunha
7. kasero wai: peixe-casca
8. wasupuro ewatigu: bochecha-amarela
9. wamu botea: aracu-umari – fruta umari e coloração do corpo do peixe amarelados

Verifica-se que, nas nove espécies, as descrições são relacionadas a coloração ou associações que
remetem a essa característica do peixe. Laureano Ramos informou que o nome do aracu-de-pau tam-
bém está relacionado a certos desenhos de árvores.
Outro ponto importante diz respeito aos critérios classificatórios, às diversas formas de agrupar as
espécies. Podemos dizer que há duas formas de classificar a ictiofauna. Uma mais comum, baseada
em critérios morfológicos e ecológicos, que em boa medida é consistente com a científica, essa tam-
bém predominantemente morfológica; a outra se fundamenta na cosmologia desses grupos, mais es-
pecializada, associada a conhecimentos e práticas rituais.
Na classificação que segue nas próximas páginas, os nomes que aparecem em itálico, todos em
tuyuka, referem-se a peixes que não foram coletados.
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Dike dike

p‰ dike / p‰ri dike

dike

dikepu
wapu dike

dike wori naigu
nee dike

meperõ

meperõ kamikuagu / mepÞro kamiuagu

meperõ kamikuagu pÞguga / mepÞro kamiuagu  kanuaka
dudua

ñiripõro

 pok‰ / ñiripõro, pokasero ñigu
usega

usega, poapa / usega, ar‰ p‰ri

so

ditatupari so / nukupori so
so

Classificação tuyuka dos peixes
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Bue

bue duka
p‰ri bue / p‰ bue

mene bue / mere bue
wayakari bue
kip‰ bue
wamu bue

Hu sobo hu
hu butigu paiguka

hu musa peritigu / uhu musa peritigu
niti hu
hu ñigu

suna hu
musa hu, musa taberitigu
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MakuÞ makuÞ niri tatiatigu

makuÞ moadari tigu / makuÞ moadari kuogu

makuÞ musa peritigu
makuÞ butigu

Buu buu butigu
p‰buu

buu
yukabuu

288



289

Botea

wisoaw‰ / wiwasõ

buti kapea / nik‰ porã petigu
ñako ñasa

was‰ soã
wasupuro ñigu

niti peritigu

niti maritigu

yuku botea

unepe / ‰repe
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Botea kasero wai / wai yudugu

wasupuro ewatigu / bote waka

wamu botea
Tubiaw‰

tubiaw‰
Betakiaw‰

ki wai / kiwi butigu

betakiaw‰ / wai uriaw‰
Wai nuturi
pakagu

wai nuturi pakagu / dipariaw‰
Wenawe

wenawe / miõ wi
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Wirari

wirari
Waitiporõ

waitiporõ
Yee poari

yee poari / yehe poari

yee yoaw‰ / yehe hoaw‰

Ñosowi ñosowi sipigu

ñosowi niti petigu
noop†
umu wai / kurubisa

Kurubisa

dii magu / diroa kurubisa
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Dose

posa duporo / tubu

posa / poa
uñu soag‰

uñu
uñu ñako ñasa
p‰ dose
dose paiguka

dose / doe
tadose

ka poa / a poaro
Pawa põro

porõ
ugeriga

ugeriga / ueka
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Pawa ugeriga

ugeriga pÞguga / ueka kanuaka

ugeriga paiguka / ueka paiguho

akirõ akirõ pÞguga / akirõ kanuaka

akirõ

akirõ paiguka / akirõ poaro

wai pota

wai potaw‰ / wai pota

wai pota yudugu / wai pota yutugu

pekatutia

pekatutia ñigu / pekatia ñigu
pekatutia paiguka / patu pariga

pekatutia butiritatia kuogu / pekatia butirida kuogu
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Pawa busaro

busaro butigu / busaw‰ butigu

ditatupari busaro / nukupori busaw‰

we busaro / we busaw‰

we busaro sukubero põrero / we busaw‰ semapõrero ñigu

pawa

we sai / sai

pawa

utu
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Pawa pawa

ikiaw‰

waisiaw‰

wai siporo

wai kasero / wai siporo
wai kasero pota

waipu

waipu / orero

Muña

muña soag‰ / muhawi

muña butigu, muña paga soag‰ / puti muha
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Muña

muña wasupuro dodogu / wai poraw‰

muña / muha

Wani kip‰ wani

katakiro / watirisero

kai wani / kai war†

beta wani / wãri nitimaatigu

yese wani

wani / war†

bupo
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Wani

dupuritÞro

nimaru / nimatu
warip† sero

Muka

s‰ga

dita muka / dita bukawi

muka / bukawi

Yaka

yaka butigu / ya’ka butigu
yaka ñigu

yaka dodogu / ya’ka yutugu
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Yaka

yaka kasero / ya’ka kasero
yaka pamõ

kumu yaka / umu ya’ka

kope yaka / kope ya’ka

utã yaka / utã ya’ka

Seripi

ditatupari serip† / nukupori diwasop†

seripi / diwasop†

yukupu wasop† / dusop†

298



299

Sidariro

sidariro / sirakaro

Moa pikorõ

moa pikorõ sumÞgu / moa pik‰ iasagu

ditatupari maku moapikõro / nukuporik‰ moa pik‰

poeamak‰ moa pikorõ / poeaku moa pik‰

moa pikorõ / moa pik‰

moa pikorõ yudugu  / moa pik‰ yutugu

Wegero

wegero / wero

wegero pikõ yapa niritabe kuogu / wero pikõ yapa
parape kuogu

diama wegero / ma wero

wegero pikõ butigu

wegero pikõ soag‰ / wero pikõ soag‰
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Wegero

ditatupari wegero / nukupori wero

wegero ñigu / wero ñigu

wegero sukubero põrero ñigu / wero sema põrero ñigu

Ñiri kuta pe

ñiri kuta pe / dii ñigu

ñiri kuta pe dokamak‰ / dii ñigu

ñiri kuta pe butigu / dii ñigu butigu
ñiri kuta pe ñigu sigegu

Waipõnaw‰

ditatupari maku waiponaw‰ / nukupori seaw‰

p‰mana waiponaw‰ / p‰riti seaw‰

waiponaw‰ usero butigu / seaw‰ usero butigu

waiponaw‰ pikõ yapa ñigu / seaw‰ pikõri yapa ñigu
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Waponaw‰ waiponaw‰ pikõ soag‰

waiponaw‰ kape wesa soag‰ / seaw‰ kaperi soag‰

waiponaw‰ ta wai / seaw‰ ta wai
ta wai

ta wai pÞguga / ta wai kanuaka

SÞkupo

sÞkupo potatigu / seapik‰ potatigu

sÞkupo maritigu / seapik‰ pikorõ soag‰

buti poari wai

pikorõ soag‰ buti poari wai

Poe Kotero

poe kotero / poe ko’tero
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Poe Kotero

poekotero niti petigu / ‰ta saku

Mikiawu

mikiaw‰ / sibiok‰

Batiawu

batiaw‰ / ba’tiaw‰

Wenaw‰

wenaw‰ kape wesa soag‰ / wereaw‰ kapea sumuto
soag‰

EkÞyuro

ekÞyuro

Kuisere

kuisere

ta kuisere
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Tumuape

tumuape / tumupe

Yoaraw‰

yoaraw‰ sipigu / yoahaw‰ yapigu

mene yoaraw‰ / mere yoahaw‰

yoaraw‰ kape wesa soag‰ / yoahaw‰ nuturi tutuagu

buse p‰ri / bose p‰ri

pinoasipuapi / pirõapuapi

Diasiriro

diasiriro

Buu pi

buu pi

diama buu pi / ma buu pi
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Buu pi

ta buu pi

Akoroaw‰

akoroaw‰ butigu

akoroaw‰ maritigu

akoroaw‰ niridatigu / butu wai
akoroaw‰ (Cyphocharax notatus)

akoroaw‰ niti petigu / akoroaw‰ niti pekuogu

Utape wai

utãpe wai / utãperi wai
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Pesca no Alto Tiquié
Aloisio Cabalzar

Guilherme Tenório
Adão Barbosa

Rafael Marques
Tarcísio Barreto

Feliciano Lana (ilustrações)
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Interior de um cacuri, armadilha móvel para pesca.
Foto: Paulo Santos/Interfoto
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Pesca no alto Tiquié

A pesca, ao lado da agricultura, é a principal atividade de subsistência dos povos indígenas do alto rio
Negro. Exige conhecimentos práticos e habilidade técnica, tomando a maior parte do tempo dos homens. É
realizada tanto de dia quanto à noite, explorando a diversidade de hábitos, ambientes e alimentos dos peixes.

Os conhecimentos relativos à pesca são transmitidos através das gerações e as práticas, através da
longa e cotidiana experiência como pescadores. Os meninos pequenos, por volta dos cinco anos, ou até
mesmo antes, já começam a acompanhar seus pais ou saem juntos com meninos maiores de canoa, para
brincar no rio e pescar. A aquisição das técnicas de pesca é gradual, pouco a pouco vão sendo conhecidos os
diferentes instrumentos; os locais mais apropriados para cada tipo de pesca; as melhores iscas e onde,
quando e como obtê-las; os melhores horários para apresar cada espécie de peixe e assim por diante. É um
assunto e uma atividade cotidianos.

A pesca não é exercida apenas por homens adultos, responsáveis pelo suprimento de suas famílias e
demandas coletivas (festas, mutirões etc.), mas também por crianças, jovens e, ocasionalmente, mulheres.
As crianças, desde poucos anos de idade, já encontram no rio, nos passeios de canoa e nas pescarias, uma
fonte permanente de entretenimento. Quando pegam alguns peixinhos com anzóis pequenos, enfiam num
espeto de pau improvisado e assam na brasa, para matar a fome. Quando um pouco maiores, por volta dos
dez anos, já dominam formas mais complexas de pesca, buscam seu peixe e já contribuem para o abasteci-
mento da casa. Além disso, acompanham seus pais, ou outros adultos próximos, na pesca cotidiana, até
mesmo à noite, ou em expedições de pesca que podem durar dias. Nessas ocasiões ajudam a remar e a
pilotar a canoa, enquanto os adultos usam caniço, armam ou desarmam as armadilhas e assim por diante.
Quando jovens, mas ainda solteiros, espera-se deles o mesmo procedimento dos adultos, trazem o peixe e
entregam para a mãe cozinhar, que depois oferecerá para a família. Um casamento se confirma quando o
homem volta da pescaria, entrega o peixe para sua parceira, que o recebe e cozinha para ambos comer.

A pesca das mulheres é mais limitada. As mais velhas pescam camarões e peixes pequenos, com um
balaio ou peneira de cipó. Ocasionalmente podem fazer uso de vara de pescar. Depende da divisão de trabalho
entre o casal. A mulher pesca mais quando é viúva ou quando seu marido está em viagem, e quando não tem
um filho que o faça. Via de regra, é uma atividade masculina.

Existe uma ampla gama de formas de pescar, algumas usadas com mais freqüência, outras mais es-
pecializadas ou que se aplicam apenas em certos eventos específicos do calendário ou em locais determina-
dos (como cachoeiras, igapós ou canais estreitos, por exemplo). Em alguns casos, como é o de espécies de
bodó (cascudinho) nas lajes das cachoeiras, pode-se pescar com as mãos, sem auxílio de qualquer instru-
mento. Em outros, prepara-se armadilhas grandes e complexas, que tomam tempo de vários homens durante
alguns dias para serem construídas. Grosso modo, podemos fazer uma primeira distinção entre duas formas
de se matar peixe: através do uso de venenos de origem vegetal ou do uso de instrumentos.
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Entre os venenos, existem aqueles que são diluídos na água, que não deve ser muito volumosa ou
corrente, por isso em geral são empregados em igarapés pequenos (durante todo o ano) ou em lagos, poços
e cachoeiras (durante a estiagem, com pouca água); e aqueles que são preparados (em forma de pelota, por
exemplo) e lançados para os peixes, que, ao comerem, morrem e bóiam no rio.

Entre os instrumentos e armadilhas, podemos sugerir uma classificação aproximada. Existem aqueles
que podemos chamar de armadilha, que são estruturas montadas com talas e varas, com amarração de cipó,
feitos para aprisionar os peixes, confinando-os até o momento em que o pescador chega para verificá-las. A
maioria dessas armadilhas são feitas para que os peixes entrem, mas não consigam sair, permanecendo
vivos, já que ficam submersos. Por essa razão, são preferidas em locais mais distantes da casa do pescador,
onde ele não precisa ir todos os dias, ou vai uma só vez por dia. Fica, por exemplo, em locais onde passa para
ir à roça. A colocação dessas armadilhas é orientada pelo conhecimento das passagens no leito dos rios e
nas cachoeiras e dos locais onde os peixes se deslocam. Algumas são colocadas a favor da correnteza do
rio, outras, contra a correnteza. Algumas são fixas, não podem ser removidas (caiá e cacuri); outras podem
ser colocadas e tiradas de acordo com as condições do rio ou a necessidade de manutenção (matapi, jequi e
imirõ). Além das armadilhas, existem os anzóis – usados de várias formas –, zagaias, arpões, puçás, malha-
deiras.

No esquema abaixo, vemos uma lista de todas as formas de pescar e uma proposta de como classificá-
las. Em seguida, veremos uma por uma, em detalhes.

FORMAS DE
PESCAR

instrumentos

venenos

armadilhas

anzóis

instrumentos
de arremesso

redes

timbó (cipó)
frutos
cunami (folha)

fixas cacuri
caiá

jequi
matapi
imirõ
kasatutivara de pescar

anzol e linha
espera
pulado
espinhel

zagaia
“arpão”
arco e flecha

puçá de aro duro
puçá com forquilha
malhadeira

móveis
(portáteis)



309

ARMADILHAS Fixas

Cacuri
Tukano/Tuyuka: wairó

O cacuri é construído na beira do rio, faz-se
uma cerca de cada lado, oblíquas, convergindo
para a entrada do cacuri. Do lado da margem
do rio, segue até a beira; para o lado do meio
do rio, segue alguns metros. Quando o peixe
vai subindo pela beira, ele entra no cacuri. Não
precisa colocar ceva, o peixe entra achando
que é um buraco qualquer que ele vai atraves-
sar. Pode ser usado nas corredeiras e no igapó.
Essa armadilha pega os peixes que estão su-
bindo, contra a corrente d’água.
É mais eficaz quando o rio começa a encher,
nas primeiras enchentes (Enchente da Onça,
Enchente do Camarão e Enchente do Tatu).
Pega várias espécies de peixe: mandi, traíra,
aracu, pacu, jeju, acará-trovão, jacundá, outros
acarás etc.
No alto Tiquié, atualmente são usados mais
abaixo de Jabuti, e acima de Fronteira. Alguns
dizem que não se usa mais porque os outros
pescadores que passam pegam os peixes pre-
sos, sem considerar o direito do dono do cacuri.
Segundo Laureano Ramos, é preciso seguir al-
gumas regras quando se constrói um cacuri.
Deve-se jejuar um dia, não comer pimenta crua
ou comida quente, e não fazer sexo. É cons-
truído com varas e talas de paxiúba. Quando o
cacuri é novo, os primeiros peixes que entram,
quando a água ainda está rasa dentro do cacuri, são moqueados. Quando a água está na cintura, entra
mais peixes, e eles também moqueiam. Ficam sem comer. Depois entram muitos cágados vermelhos (kuu
sõagu), quando sentem cheiro de peixe. Depois disso já se pode comer os peixes desse cacuri.
Existe uma reza para fazer o cacuri produzir bem, na qual transformam a boca do cacuri em vagina de
mulher, atraindo assim muitos peixes.

Beto Ricardo
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Caiá
Tukano/Tuyuka: ewa

É uma grande esteira (jirau) de paxiúba suspenso
ao nível superior de uma cachoeira. É uma estru-
tura grande e sólida, que suporta o peso de vários
homens adultos em cima. Os peixes que estão
descendo ou subindo a cachoeira, são conduzi-
dos por uma cerca de varas e caem em cima do
jirau. Como esse jirau é longo e cercado de am-
bos os lados, o peixe não consegue mais pular
na água e morre.
A armação, que suporta o jirau de paxiúba, é feita com estei-
os e varas, amarrados com cipó. É preciso seguir as mes-
mas regras da confecção do cacuri, especialmente os três
homens que vão tecer o jirau. Demanda uma semana para
ser construído. No primeiro dia cortam varas e paus; no se-
gundo, colocam os esteios; no terceiro, fixam os travessões
que vão apoiar o jirau; no quarto, vão tirar paxiúba aos pares, trazem a paxiúba já rachada, em feixes, e
colocam em cima dos travessões; no quinto, tecem (usere) a partir da boca e depois vão amarrando; no sexto,
tiram varas para fazer o cercado e sua estrutura, dos dois lados do jirau. Caem mais aracu, pacu, e outros.
No alto Tiquié, já foi feito em vários locais: nas cachoeiras do Cabari (Kekeropoea, Péyapoea); na cachoeira
do Onça Igarapé, em Jabuti, Pedra Curta, Caruru do Umari-Norte; em Cachoeira Comprida, na boca do
Paraná da Iniciação (Kamõyuti).

ARMADILHAS Móveis

Matapi
Tukano: kasawu
Tuyuka: kasaga

É uma armadilha de forma cônica, com a abertura gran-
de e o fundo estreito e amarrado. A boca é colocada a
favor da correnteza, encaixado em cercado de varas.
Os peixes entram quando estão descendo o rio.
É feito com talas da palmeira de zarabatana, bacaba
ou patauá, amarrado com cipó wabeda, sikãda, bukuro-
amisida ou mereusekoda e menekõara. É bom tecer
com cipó forte o molde da abertura.

Aloisio Cabalzar
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É bom para ser usado quando se fecha um igarapé pequeno ou um paraná dentro do igapó. Também pode
ser colocado no rio, que tenha um canal pequeno, ou no igarapé, quando está seco. No igapó pode impro-
visar um cercado com folhas e pedras. É muito utilizado nas piracemas, quando os peixes estão se
ajuntando.
Pega aracu, traíra, jandiá, mandi, jacundá, acará, jeju.

Jequi
Tukano: bukuaka, bukawu ou haruka
Tuyuka: haruga

É uma armadilha de forma cilíndrica, com fundo de forma
cônica, de comprimentos e circunferências diversos, de-
pendendo da espécie de peixe que se visa capturar. A aber-
tura, ao contrário do matapi, é feita em forma de funil, inter-
no ao cilindro. As extremidades desse funil são flexíveis,
permitindo a passagem para dentro do peixe, mas impe-
dindo sua saída. Essa armadilha é usada contra a corren-
te, ou seja, o peixe entra nela ao tentar subir a correnteza.
É feito com talas de bacaba, patauá ou zarabatana, amar-
radas com cipó sikãda. Há um aro que se coloca no funil
que deve ser forte, para isso usam o cipó harukamisida ou
bukamõda.
É mais usado em locais de correnteza, nos igarapés pequenos ou em corredeiras, sempre encaixado em
um cercado de varas. É muito eficaz quando o rio e os igarapés começam a encher e os peixes se juntam
para fazer piracema. Em Caruru pega muito peixe nos meses de julho e agosto, quando os peixes estão
subindo.

Cacuri portátil
Tukano/Tuyuka: imirõ

É um cacuri portátil, pequeno, leve, usado para pegar peixes pe-
quenos. Funciona de acordo com o mesmo princípio do cacuri,
ou seja, o peixe entra no dispositivo e ao se deslocar em seu
interior, limitado e seguindo suas paredes, é desviado da entra-
da. O engenho da armadilha é que a entrada não serve de saída.
Diferencia-se do cacuri por ser um conjunto integrado de paredes
circulares, e é preciso cevar.
É feito com talinhas de paxiubinha, patauá ou bacaba e trançado
com cipó neõda, emõada. No fundo é usada uma tela, aproveita-

Pieter van der Veld
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da de um aturá de cipó usado. É preciso um cinturão feito de folha de buriti ou de
cana.
Funciona da seguinte maneira: coloca-se junto à beira do rio, pelo menos dois
terços mergulhado na água. Para tanto, é amarrado a um galho ou pau fixado na
beira. A entrada do meio da armadilha é aberta com um pauzinho. Ao nível da
superfície da água, é usado o cinturão, que impede que a ceva de cupim, que fica
flutuando no interior do recipiente, vaze para fora. Os peixinhos entram para co-
mer os cupins que estão boiando, e não conseguem sair.
Pega piabas (yoara, wena, mikia etc.), e peixe-cachorro (ñosowi), que entra para consumir as piabas
presas. Não é usado à noite, porque as traíras arrebentam o fundo de tela de aturá. É utilizado também nos
igapós. É muito eficaz na época da subida dos peixes (julho e agosto), quando são colocados até nos
portos das comunidades.

Kasatuti
Tukano: mu†pusawu
Tuyuka: kasatuti

É um cone de talas, atado a um dispositivo que o puxa
rapidamente da água ao ser disparado. Era mais usado
antigamente, quando não existia anzol.
É feito com as mesmas talas de bacaba ou patauá, trança-
das com cipó sikãda ou poada. A isca é amarrada dentro
do cone. Usam-se iscas de fruta (sorva, cunuri, japurá etc.)
ou de peixe, quando é colocado à noite, para pegar traíra, mandi ou jandiá.
Um pedaço de cipó amarra o cestinho cônico a uma vara, tipo vara de
pescar forte, envergada, segura por um gancho preso a outro pau. Quando
o peixe entra e mexe na isca, o gancho se solta e puxa o cone, com o
peixe lá dentro, para cima. O peixe fica suspenso, de cabeça para baixo,
fora d’água. Se for um peixe maior, pode ficar parcialmente submerso.
Armado de dia, pega pacu e aracu; à noite, traíra.

ANZÓIS

Tukano: weheka
Tuyuka: werige

Existem anzóis de vários tamanhos e podem ser usados de várias maneiras. Desde o início do século
passado, tornaram-se importante bem de troca entre as populações indígenas. Mais recentemente, estão
mais comuns, sendo um item trazido pelos comerciantes fluviais e pelos moradores do Tiquié que chegam
da cidade.



313

Algumas armadilhas montadas com anzol permitem ser deixadas por algumas horas, multiplicando as
oportunidades de captura de peixe e permitindo ao pescador um raio de atuação mais amplo. Nessa
categoria podemos incluir o anzol de espera, o pulado e o espinhel. Os dois primeiros vão sendo colocados
na beira do rio, enquanto o pescador vai se deslocando. A diferença entre eles é que com o anzol de espera
simples, o peixe capturado fica dentro d’água, não morre e, por esse motivo, pode ser deixado mais tempo
antes do pescador voltar; mas existe o problema de ser alvo de outros predadores. Já o pulado saca o peixe
para fora d’água, ficando suspenso no ar; precisa ser tirado logo, para não estragar. Algumas formas como
os anzóis são utilizados:

Vara de pescar
Tukano: weheri wasõ
Tuyuka: weri wasõ

Usa com uma vara flexível e linha de pesca, durante o dia para pescar piaba, jacundá, aracu, pacu, etc.
Coloca-se no anzol uma ampla variedade de isca, dependendo do peixe que se visa e as frutas, minhocas
ou insetos disponíveis. O pescador se posiciona na proa da canoa e lança o anzol em movimentos rápidos
e repetidos. Não se deixa o anzol muito tempo parado na água.

Anzol e linha
Tukano: mio weherida

Anzol e linha, sem vara, em geral com chumbo. Empregado para peixes que vivem no fundo, como jandiá,
sai, pirandira e outros.

Anzol de espera
Tukano: poosé ou nukõse, doe yusé (para traíra)
Tuyuka: yoore ou nukõre

Trata-se de anzol amarrado com linha num galho. A linha deve
ser do comprimento de uma braça mais ou menos. A isca deve
ficar na superfície da água. Quando o peixe morde, ele fica den-
tro d’água; preso, mas vivo.
O pescador vai colocando, até cinqüenta anzóis de espera. De-
pois fica esperando e circulando, olhando numa e noutra isca.
Quando volta para casa com os peixes, retira também todas as
armadilhas.
Usa-se como isca gafanhoto, saúva, frutas, daracubi etc. Entre abril e
junho, quando é tempo de jenipapo, pega aracu e pacu.
De dia, pega aracu, pacu. De noite, pega traíra, jandiá, mandi,
surubim.
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Pulado
Tukano: wehese buayosé
Tuyuka: werige buahoarigé ou werigé buayore

É o anzol preso numa vara envergada, mantida assim por um
gancho feito em outro pedaço de vara, fixa. Quando o peixe puxa
o anzol, a vara a qual está atado se solta do gancho, voltando a
sua posição e puxando o peixe para fora d’água.
É mais eficiente de noite, com isca de peixe, principalmente sarapó.
Primeiro o pescador pega os peixinhos que vão servir de isca. É
preciso sempre estar checando as armações, já que peixes me-
nores conseguem tirar as iscas e é preciso iscar novamente.
Pega mais traíra e jandiá.
Existe um outro tipo de pulado, no qual o gancho (noopi) é preso na linha de
pesca. De resto, o funcionamento é o mesmo: esse gancho é preso em uma
vara fixa. Ao ser puxado, dispara e a vara envergada puxa o peixe para fora
d’água.

Espinhel
Tukano/Tuyuka: wai k‰rida

É o dispositivo em que se amarra um cipó ou corda
forte de um lado ao outro do rio, que é afundado
com o peso de pedras atadas a ele. Deve ficar bem
assentado no fundo. Nesse cipó estão amarrados
anzóis com pedaços de linha de nylon, podem ser
quinze ou mais anzóis.
Essa forma de pesca é mais usada para peixes que
ficam no fundo, como surubim, piraíba, mandi, man-
dubé, jandiá, aracu-de-rabo-vermelho.
É colocado no começo da noite e verificado de ma-
drugada.
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INSTRUMENTOS DE ARREMESSO

Zagaia
Tukano: sakaia
Tuyuka: war† sanirõ ou sakaia

É um instrumento formado por duas ou três pontas de ferro, presas a uma vara de madeira, empregado para
perfurar o peixe e puxá-lo para fora d’água. As pontas em forma de fisgas ou denteadas, prendem o peixe.
São utilizadas principalmente à noite, focando com lanterna os peixes que estão parados no fundo ou
próximos à beira. Na falta de lanterna, a zagaia pode ser usada alumiando com turi aceso, mas só para
peixes que se encontram em águas mais rasas. É preciso ser ágil para conseguir fisgar. Conseguem
principalmente acará-trovão, acará-comum e aracus.
Antigamente, quando não havia ferro, eram feitas de pau bem duro de paxiúba, com um só dente. Atualmen-
te pode ser comprada pronta, mas são mais utilizadas as de confecção própria, dando a forma desejada a
um arame grosso ou vergalhão. As pontas são atadas à extremidade de uma vara com um fio de curauá
encerado com breu.

Arpão
Tukano: wai dokeri senerõ
Tuyuka: buerip† kanugu mena

É uma vara em cuja extremidade se fixa um prego ou fisga de ferro.
É utilizado na pescaria de traíra, quando estão se reproduzindo nos buracos entre raízes, o pescador vai
enfiando essa vara, até encontrá-las. Depois as raízes são cortadas com terçado para retirar os peixes.
Também pode ser usado para matar surubim e makuÞ, quando o rio está seco e os peixes ficam em águas
rasas, nas praias.

REDES

Puçá
Tukano: wÞheku
Tuyuka: bapigu

É uma rede tecida com tucum ou nylon, presa em um aro circular ou
oval, feito com cipó rijo ou varas. Existem dois tipos de puçá.
O primeiro tem sua forma fixa, é menor e mais arredondado,
denominado wÞheku be’eto tiku; o aro é feito com o cipó haruka
misida e a trama é tecida com tucum. É utilizado para tirar peixes do cacuri.
Faz-se a rede bem fechada quando é para pegar peixes pequenos ou filiformes,
como piabas e sarapós.



316

O segundo tipo de puçá, chamado wÞheku wasõri tiku e bapigu wasõri tirigu (puçá feito com varas) ou
wÞheku senerõ tiku e bapigu senerõ tirigu (puçá com forquilha), pode ser bem maior e pode ser fechado,
quando não está em uso. É feito com duas varas resistentes, amarradas numa das extremidades e a uns
trinta centímetros da outra, que serve para segurar. Pouco mais acima dessa segunda amarração, na altura
da parte inferior da malha, é presa uma forquilha de pau. Para abrir o puçá, basta esticá-la e prendê-la na
outra vara. Quando é feito de tucum, devem ser usadas as folhas mais velhas, bem verdes. Pode ser tecido
tanto por homens quanto por mulheres. A possibilidade de abrir e fechar o puçá é útil quando o pescador
está se deslocando em ambientes muito cerrados, como nos igapós ou pequenos igarapés.
É um instrumento muito versátil, usado em diferentes tipos de pescaria. Por exemplo, quando os peixes se
juntam na piracema, quando se faz ceva de cupim (ver adiante) etc.

Malhadeira
Tukano: dii wehÞku

As malhadeiras de nylon foram introduzidas recentemente na região, e tiveram uma expansão no seu uso
muito rápida nos últimos dez anos, impulsionadas pelos preços cada vez mais acessíveis, a variedade de
modelos e a eficácia para pegar peixe. Não existe qualquer controle sobre o uso desse instrumento,
apenas uma opinião geral de que malhas muito finas e compridas estão causando forte impacto sobre a
população de peixes, uma vez que capturam todos, desde os muito pequenos, ainda pouco desenvolvidos.
São esticadas, amarradas suas extremidades em varas ou em galhos da beira do rio, na foz de igarapés,
enseadas ou locais de pouca correnteza. Colocadas, o pescador volta, depois de horas, para checar e
retirar os peixes, o que é feito puxando a rede para fora d’água.

OUTROS

Pari
Tukano: imisa
Tuyuka: imikaseró

Não é propriamente um instrumento de pesca, mas um
acessório, de grande utilidade. É uma esteira de talas
(de patauá, bacaba, zarabatana ou inajá), com cerca de
dois metros de altura, atadas com cipó. Essa esteira,
quando não está em uso, pode ser enrolada, sendo fácil
de ser transportada. É utilizada para cercar os peixes,
induzindo-os a uma passagem estreita, onde são captu-
rados com puçá, matapi, jequi, cacuri etc. Também é muito usa-
da nas tinguijadas, para cercar os peixes que tentam escapar rio
abaixo.

Pieter van der Veld
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Ceva de cupim
Tukano: butuk‰riko ou butuk‰rima (no igarapé)
Tuyuka: butuk‰riko

É uma forma de pescaria, na qual emprega-se um puçá ou arco e
flecha. É necessária uma casa de cupim, que é perpassada por uma
vara comprida, na qual são deixadas algumas folhas na parte alta.
Essa vara é fincada no fundo do rio, com o cupinzeiro total ou parci-
almente submerso. Deve ser colocado em um local que tenha uma
entrada estreita, como um poço ou pequena enseada; senão, é pre-
ciso fazer um cercado com varas ou paris. Feito isso, o pescador deixa o local para voltar depois. Quando
os peixes estão comendo, eles precisam ir quebrando o cupinzeiro. A vara mexe, principalmente as folhas
em sua extremidade. Constatando a presença de peixes, usa-se um puçá para fechar sua passagem, e
procura espantá-los fazendo barulho. A alternativa é tentar flechá-los.

VENENOS PARA PEIXE

Existem vários venenos para peixe de origem vegetal, sejam eles cultivados ou silvestres. Alguns são
cipós, outros árvores e arbustos, dos quais se extrai as folhas ou frutos.

Timbó
Tukano: eheu
Tuyuka: eyu

São cipós de diferentes variedades. Os cultivados são:

  tukano tuyuka português

ki heu ki eyuda timbó-maniva

mu†pu eyuda timbó-sol

wapu eyuda timbó-cunuri

nit† eyuda timbó-cinza

bote p‰ri heu botea p‰ eyuda timbó-folha-de-aracu

uroña heu warõso eyuda timbó-carajuru

pimõ pikoro heu pamõ pikõ eyuda timbó-rabo-de-tatu

kawé eyuda timbó-torto
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Existe uma variedade de timbó silvestre, por isso denominado timbó-do-mato, yuka heu, makuduku eyuda.
As variedades plantadas têm folhas mais finas, e a silvestre, mais grossa. Todos os timbós produzem efeito
semelhante.
São plantados na roça, mas às vezes cresce próximo da casa, brotando da capoeira da roça que foi feita
junto com a casa. É plantado como mandioca, com pedaços do talo. Pode ficar junto com outras plantas,
misturado com a mandioca, por exemplo.
É cortado com terçado, no toco, ou se arranca com as raízes, que são longas. Depois secciona e enfeixa.
É levado ao local de tinguijar. Tiram pedaços de pau para bater, o que se faz em cima de um toco, macerando.
Depois cavam barro e vai pisando o timbó dentro do igarapé, dissolvendo com o barro. Misturado com o
barro, o timbó fica mais tempo e não assenta logo.
Quando vão tinguijar um lago, poço ou enseada sem correnteza, mistura-se o timbó com barro em um aturá
e soca. Depois leva para dentro d’água, para dissolver.
Não há regras especiais para o uso do timbó, considera-se que quando uma mulher menstruada vai com
seu pai ou marido, o timbó fica mais forte. Contrariamente, quando vai participar do trabalho de tinguijar de
outros, torna o veneno fraco. Quando é igarapé grande, é bom evitar ir mulher nesse estado, porque os
peixes não morrem.
Esse tipo de pescaria é muito utilizado, sobretudo nos igarapés pequenos. Populações hupda que habitam
regiões mais interiores, afastadas dos rios principais, provavelmente se valem mais do timbó, aplicado nos
pequenos cursos d’água. Nessas situações, são capturados peixes de igarapé, espécies de menor porte,
como sarapós, tamoatás, piabas, jejus, dentre outros.
No verão, quando a água está muito baixa, é possível tinguijar o leito do rio principal. Faz-se isso quando
vão realizar um dabucuri de peixe e precisam de maior quantidade. Essa prática, no entanto, não é bem
vista, uma vez que polui a água e é considerada causa de diarréias. Assim, moradores de povoados a
jusante de onde foi feito o uso podem ser prejudicados. Outro fato que vem limitando o uso em maior escala
desse veneno é o fato de atribuírem a ele impacto nos estoques de peixe dos rios. Dizem que, por matar
todos os peixes, tanto adultos quando filhotes pequenos, perturba a reprodução dos mesmos. Fala-se
muito de limitar seu uso, mas ainda é muito empregado nos igarapés pequenos.

Cunami
Tukano/Tuyuka: wai nima

É um veneno para peixe tirado das folhas de um arbusto que é plantado próxi-
mo de casa. É plantado a partir de sementes.
Pode ser usado de duas maneiras: fazendo bolinhas com a polpa de alguma
fruta ou tinguijando como timbó. No primeiro caso, procede-se da seguinte
forma: recolhem-se as folhas, soca num pilão de madeira leve (que bóia na
água), junto com cinzas de folha de cana ou de embaúba. Acrescenta ainda
lagartas ou gafanhotos ou polpa de frutas que os peixes apreciam, como sorva,
cunuri, japurá, buriti, pupunha. Depois que se obtém uma massa, enrola-se,
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fazendo bolinhas do tamanho de um caroço de bacaba, enroladas com fio de folha de bananeira, para não
se dissolverem na água. O pescador vai descendo o rio com canoa e jogando algumas dessas bolinhas, e
fica esperando no fim do estirão. Quando o peixe bóia, vem descendo na superfície da água e é pego com
puçá. Pega mais aracu-três-pintas, aracu-rabo-vermelho, aracu-de-pau e mandi. Para alguns pescadores,
dizem, só morrem uma espécie de peixe.
A outra forma de usá-lo é socando em um cone de varas feito no leito do igarapé, misturado com barro.
Deve ser usado em jejum, ou sem comer muito antes.

Imip‰
Tukano/Tuyuka: imip‰

É outro veneno para peixe, extraído das folhas de uma árvore. Existem duas espécies: dose imip‰ (de
traíra) e yuka imip‰ (de urubu). É plantada na roça nova, com estacas.
É usado da seguinte maneira: junta-se as folhas e transporta-as até o local da pescaria. Faz-se, no leito do
igarapé, um cercado circular, pequeno, com varas, como se fosse um cone enterrado (chama-se opasanirõ).
Coloca as folhas de wai nimá com barro e soca.

Frutos para matar peixe
Tukano: heupu
Tuyuka: yurupó

Outro veneno para peixe é tirado de frutos de plantas do mato. Hoje são
pouco usados.
Há duas espécies, chamadas em tuyuka yurupó e diadupotÞ. Tem seu perío-
do de frutificação antes do verão.
É usado da seguinte forma: colhem as frutas e levam-nas ao local onde serão
usadas. Usa-se mais em paranás do rio. Como foi descrito acima, faz-se um
cone de varas enterradas no leito do igarapé, trançadas com cipó e vai socan-
do, como se faz com açaí, só para soltar a polpa exterior. Não se usa barro.
Socando, faz espuma. Depois voltam para casa, ao final da tarde. Diferente
do timbó, os peixes não morrem logo, mas só durante a noite. Faz-se um
cercado no paraná ou igarapé abaixo, para deter os peixes. No outro dia, pela
manhã, vão recolhendo os peixes que morreram. É preciso cuidar para a
água não respingar nos olhos, pode até cegar.
Existe ainda um veneno chamado doenimakuku, veneno para traíra, mais usado no médio e baixo Tiquié.
Ele é colocado no bucho de piabinhas, que são jogadas num lago de água parada. Aquelas que comem,
morrem e bóiam.

***
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Existe uma ampla gama de instrumentos e técnicas de captura de peixes que, associados a conheci-
mentos detalhados de ecologia (hábitos alimentares, que inclui tanto os alimentos propriamente ditos quanto
os horários e locais em que buscam os alimentos etc.), permite aos pescadores indígenas explorar a diversi-
dade de espécies da ictiofauna. Cada pescador tem suas preferências em termos de instrumentos que empre-
ga e áreas do rio que explora. Também procuram alternar os métodos de pescar e os locais de pescaria,
explorando diferentes nichos com certo cuidado, evitando um uso muito intenso, para não esgotá-los. Assim,
por exemplo, num dia pode pescar com vara, no outro dia fazer ceva com massa de mandioca, no outro
colocar espera à noite, e assim por diante; indo hora num ou noutro igarapé ou no rio.

Alguns homens de um grupo local podem se especializar e dedicar mais tempo às pescarias, enquanto
outros o fazem ocasionalmente. Alguns saem à noite, outros não. Nas refeições comunitárias e nas conver-
sas entre os homens, esse tema é recorrente, dizendo onde foi ou para onde está indo pescar, o que conse-
guiu ou que pretende pegar, de que maneira, com quem, quando ou até quando.

De certa forma, os recursos naturais pertencem a todos e, por isso, aqueles que os exploram mais tem
o dever de distribuir, de oferecer nas refeições coletivas ou nos dias de trabalho comunitário. Algumas áreas
são consideradas de uso preferencial de certos grupos locais ou mesmo segmentos de grupo local. Em geral,
estas regras estão associadas a prerrogativas advindas de antiga residência ou mesmo pelo uso atual. De
qualquer forma, não são direitos exclusivos e não existem mecanismos de se assegurar quaisquer formas de
exclusividade.

O calendário econômico-ecológico no alto Tiquié apresenta oportunidades diversas para os pescadores.
Como visto nos capítulos anteriores, o período de subida dos peixes, para aqueles que vivem a jusante da
cachoeira Caruru, e de ajuntamento de certas espécies para reprodução (a piracema), são duas das ocasiões
que rendem melhores resultados.

Em geral, as piracemas ocorrem entre fevereiro e junho, dependendo da espécie, das chuvas e do nível
de águas do rio. A montante de Caruru, as piracemas de acaru-três-pintas podem se estender até junho, já em
pleno “inverno”. Os pescadores monitoram o período de reprodução através do estado de maturação dos ovos;
a piracema ocorre, e é detectada, depois de uma noite de muita chuva, que pode se estender pelo dia
seguinte, o nível do rio sobe rapidamente e permanece subindo até a tarde. Essa é a condição ideal para a
reprodução, os pescadores seguem para os locais conhecidos, munidos de malhadeiras e puçás. Em certos
locais, junto com os peixes, chegam dezenas de pescadores, o que faz necessário uma fila, para que cada
um passe suas redes em ordem.
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Moa pik‰ yutugu
129, 299

Muha
104, 281, 296

Muhawi
278, 295

Murogu wai
239
N

Nik‰ põra petigu
149, 289

Nimatu
270, 297

Ñosowi niti petigu
158, 291

Nukupori busaw‰
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179, 301
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S
Sai

232, 294
Seapik‰ maatigu
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230-1, 299
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216, 297
Suna hu
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T
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 150, 304

Ta kuisere
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151, 301
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262, 290
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171, 287
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54, 154, 292
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104, 145, 289
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Utu
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Wai poraw‰
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Wai pota
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214, 293
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Wai uriaw‰

36, 104, 133, 290
Waisiaw‰

243, 295
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275-7, 296
We busaw‰

235, 294
We busaw‰ sema põrero

ñigu
234, 294

Wereaw‰ kapea sumuto
soag‰
104, 207, 302



334

Wero
194, 299

Wero ñigu
186, 300

Wero pikõ soag‰
201, 299
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Y
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219
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Acará-pintado
270

Acará-trovão
96, 274, 309, 315

Aracu-de-pau
42, 61, 137, 141, 284-5,
319

Aracu-rabo-vermelho
143, 319

Aracu-riscado
13, 33, 36, 83, 105-6, 142

Aracu-três-pintas
13, 36, 38, 40, 42, 133,
144, 150, 189, 191, 193,
196, 206, 234-6, 319

B
Bauari

269
Bodó

208, 219, 224-9, 283, 307
C

Candiru
208-10, 212, 250

Carauataí
247, 249

Corridora
214, 215

Cuiu-cuiu
96, 242, 243

Curubiça (kurubisa)
56, 66, 159, 264, 291

D
Daguiru

96, 246-9
Dumé

147
J

Jacundá
15, 54, 268, 279, 280-1,
284, 309, 311, 313

Jacundá-liso
96, 278
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Jandiá
13, 42, 61-2, 105, 233-4,
311-4

Jeju
54, 61, 65, 91, 152-4,
254, 309, 311, 318

M
Mandi

96, 115, 213, 234-6,
240-2, 309, 312-4, 319

Mandubé
36, 96, 244, 314

Matrinxã
164

Mussum
212, 266-7

P
Pacu

13, 57, 70, 83, 91, 170,
309, 313

Patauá-caroço
140

Peixe-cachorro
66, 96, 158, 312

Piaba
96, 176-9, 180, 182-9,
190-9, 200-3, 205-7, 313

Pirandira
36, 91, 160, 161, 313

Piranha
57, 96, 169

R
Rabeca

230, 231
S

Sarana
136, 137

Sarapó
65, 252-5, 314

Surubim
33, 36, 57, 96, 239, 313-5

T
Tamoatá

56, 216-8, 254
Traíra

61, 70, 125, 156, 309,
311-15, 319

Trairão
152, 155, 169

W
Wirari

163, 291

Cosmologia e
Ritual

Abstinência, abster
59

Adornos, caixa de adornos
(ver mapoa)
50, 59, 62-3, 75, 77

Afastar
25, 61, 74, 77

Agressão
54, 60, 69, 76, 284

Alimentos
25, 33, 48, 55, 59, 61, 67,
73-5, 78, 80

Alma
53-4, 66-7, 69, 72, 74, 78,
81

Amansar
74

Amo
55

Arma
10, 69, 74, 76-8, 84

Avó (ô) do Universo
Umuko Ñekõ (u)
52-7, 65-6, 73, 159

Basare, basase
67, 80

Basebó
52, 55

Basere, basese, basegu
16, 73-5

Baya (ver mestre de
cerimônias)
67, 76-80, 94

Benzer, benzedor,
benzimento
16, 53-4, 57-8, 63, 66, 74,
77-8, 149, 258

Bose Piro
54, 65-5, 81

Branco
57, 68, 74

Butuiari Oãku
55, 66

Camada
51-4, 69, 71, 77, 80-1

Canoa de Transformação
79

Canto
54, 59, 66-7, 77, 79, 80

Casa de Transformação
58, 71, 73, 77-9

Cerimônia
51, 54, 58, 63, 66-7, 69,
71, 73, 75, 77-8, 80-1

Cercar
56, 58, 78, 84, 142-7, 152,
154, 159

Cobra da Transformação
51, 58, 71, 80

Cobra-grande
51, 57, 66-7, 69-73, 75,
78-81, 83

Cobra-cega usu
55

Cobra-de-fartura Bose pirõ
54

Cobra-japu Umu pirõ
57, 67

Cobra-rio Dia pirõ
71-3

Cobra-tucunare Buu pirõ
56

Comida
55, 63, 70-1, 74-5, 77, 83,
309

Criação da Humanidade
Criação do Mundo

10, 52-3, 66
54, 65-6

Dabucuri
29, 54, 56-7, 66-7, 75,
203, 318

Dança
51, 63, 67, 71, 77, 79, 80,
84

Descontaminação,
descontaminar
67, 74

Desubari Oãku
54, 65

Deus
10, 51, 55, 79

Diabo sem Cu
58, 63-7, 75, 252-3

Dieta
51, 67, 73-5, 113, 140,
165, 244

Diroa
55-7, 66-7, 75, 159, 264,
291

Doença
9, 10, 42, 57, 69, 73,
75-7, 79, 80-1

Encantamento
54, 63, 69, 73-4, 76-8,
284

Espantar
60, 74

Estrago, estragado, estragar
56, 60, 62, 66-7, 75, 80

Fantasma
59, 63, 65-7, 69, 74

Fertilidade, fertilização
66, 69, 72, 81

Flauta sagrada
(ver masakura)
40, 69, 73, 75, 79, 149,
212, 266-7

Gente
11, 51-2, 54, 57-60,
64-73, 75-7, 79-81, 84,
164

Gente do Aparecimento
54, 57-8, 66, 72, 80, 84

Gorduroso, gordura, gordo
59, 60, 62, 65, 69, 75-6,
83, 104, 142, 256-7,
284

Hérnia
78

Hostilidade
51, 67,73, 75

Humanidade
9-11, 51-2, 54, 57-8, 61,
65-9, 71-3, 75, 77, 80-1,
185

Impuro, impureza
75-6

Infração
65

Iniciação
40, 62-3, 67, 69, 73, 77,
370

Interdição
40, 62, 65

Jejum
59, 60, 69, 309, 319

Kamaueni
42, 58-63, 65, 75,
81, 142, 196, 234,
256-60
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Koamaku
9, 43, 45

Kumu (ver rezador,
benzedor, basegu)
51, 53, 58, 66-80

Lago de Leite
51, 57-8, 66, 71, 73, 149

Limpar, limpeza, limpo
55, 61, 63, 67, 74-5, 78-9

Mapoa (ver caixa de
adornos)
48, 50, 59, 62, 77

Masakura (ver flauta
sagrada)
46-8, 149, 266

Mestre de cerimônias (ver
baya)
77, 79

Ñamakuru
46

Narrativas mitológicas
12, 16-7, 51-2, 56-8, 63,
66, 83

Nascimento, nascer,
nascido, recém-nascido
54, 57, 66-7, 69, 71-5, 78

Neutralizar
67, 74-6, 78, 284

Nome de reza
66, 70-1, 79

Onça
55-7, 61, 66-7, 69, 73

Outros seres
51, 58, 67, 71, 74

Pari de proteção
54, 56

Patogênico
54, 67, 69, 75-6, 284

Personagens míticos
63, 65-6

Predação, predar, predatório
10, 69, 71-3, 81

Proibição
40, 61, 69, 79

Proteção, proteger
54, 59, 67, 69, 72-4, 76-8,
80, 85

Purificar, purificação
62, 73

Reimoso
59, 142

Reprodução
58, 69, 72, 78, 81

Restrição
13, 61-3, 69, 74, 76

Rezador, reza, rezar
51, 53-4, 56-64, 66-70,
73-80, 149, 258, 267, 284,
309

Rio de Leite
11, 58, 66, 71, 73

Ritual
17, 51-2, 63, 65, 73, 77,
80

Ruptura, rompimento, romper
58, 72, 75

Terapêutico
73-4

Trajetória ancestral
52, 57-8

Transformação, Gente da
Transformação
40, 51-2, 54, 57-8, 63,
65-73, 75,
77-81

Transgressão 63, 65-6
Útero 72, 79
Veneno, envenenado,

venenoso
57, 66-7, 69, 76, 78, 80,
142, 253, 270, 307-8,
317-9

Xamã, xamanismo
17, 29, 52, 54, 57, 60, 67,
71

Wãrari Oãku
54-5

Wat†
39 46, 48, 63, 65-7, 69,
74, 81

Yepa Oaku
51, 57-8, 156

Ecologia e
Piscicultura

Águas brancas
26, 53, 94, 135

Águas pretas
11, 26-7, 53, 94-5, 97,
148, 154, 177, 204, 218,
258, 276

Alimentos
94, 106-8, 110, 124, 163,
178, 188, 190, 192, 199,
206-7, 214, 241, 307, 320

Caatinga
27-8, 30-1

Caruru (Podostemaceae)
moa
33, 38, 128, 169, 173-4,
197-8, 226

Campinarana
27

Capoeira
30-1, 38, 40, 42, 57, 66,
318

Cheia
26, 94-5, 141, 153-4, 177,
183-4, 200-1

Chuva, estação chuvosa
(ver inverno)
25-6, 52-3, 80, 103, 262,
269, 320

Clareira
30, 78

Coleta ictiológica
12, 14-7, 56, 90-3, 95,
97-8, 113-4, 283, 285

Desova
13, 18, 69, 72, 103-6,
108-10, 143, 148, 157,
175, 183-4, 239, 262,
271-7

Diversidade
11-2, 14, 17, 24, 27, 30-1,
36, 42, 68, 89, 90, 92, 94,
105, 114, 125, 163, 268,
307, 320

Ecologia
12, 17, 92, 94, 105, 320

Enchente
103-4, 147, 154, 157-8,
185, 192-4, 217-8, 240,
243, 245, 254, 309

Escassez
10, 13, 18, 30-1, 36, 38,
103

Estação Caruru
13-6, 18-9, 105

Estiagem
308

Floresta
23, 25, 27-8, 30, 67, 77,
80, 94-5, 97, 246

Igapó
14, 27-8, 30-2, 36, 42, 70,
94-5, 103, 142-7, 153-4,
172, 190, 195, 252-3,
258, 307, 309, 311-2,
316

Igarapé
25, 55-6, 59, 60, 63, 76,
80, 95-7, 113, 308, 310-1,
316-20

Inverno
25, 103-4, 320

Lago
28, 30-2, 53, 66, 80, 94-5,
308, 318-9

Métodos de reprodução
18

Migração
17, 36, 103-4, 107, 140,
163, 239

Nível de água
25-6, 33, 40, 103-4, 207,
320

Piracema
13, 36, 40, 69, 71-2, 80,
103-4, 113, 311, 316, 320

Piscicultura
10-1, 13-4, 18-9, 106,
269

Poço
33, 42, 80, 308, 317-8

Precipitação
25-6

Projeto de piscicultura
13, 18

Reprodução
10, 13, 16, 18-9, 36, 38,
42, 69, 72, 78, 94, 103,
105, 108, 110, 113, 315,
318, 320

Seca
25, 103, 262
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Subida de peixes
33, 36, 103-4, 194, 231,
309-12, 320

Terra firme
27-8, 32, 95, 97, 126,
148-9, 152, 154, 190, 192,
211-2, 216-8, 232-3, 238,
252-6, 258, 263, 265, 275,
277

Verão
26, 80, 103, 133, 172,
318-9

Viveiro
13, 16, 18, 105-7, 269

Etnias
Arapaço

28
ARAWAK

23, 25
Bará

13, 28, 42, 71
Barasana Paneroã

53, 59, 66
Desana

28-9, 31, 52-3, 57, 66,
70-2, 74, 83

Eduria
29, 40, 59

Hupda
13, 28, 31-3, 36, 38, 42,
203, 318

MAKU

23, 25, 28-9, 31, 54, 58
Makuna

13, 28, 31, 36, 38, 78, 186
Miriti-tapuya

28, 31
Tariana

25, 28, 62
Tatuyo Sunã

29, 40, 59
Tukano Dasea

11-2, 15-7, 20, 25, 28-9,
31-4, 52-3, 56-8, 63, 66,
68, 70-3, 78-9, 95, 103,
113-4, 156, 162, 253, 267,
276-7, 279, 283-4

TUKANO ORIENTAL

11-3, 23, 25, 28-9, 31,
51-2, 54, 65, 68, 70, 73,
76, 80

Tuyuka Utapinopona
11-3, 15-7, 20, 28-9, 31-3,
36, 38, 40, 42, 52, 54, 56,
58-9, 62-3, 66-71, 73-80,
95, 103, 113-4, 159, 203,
217, 267, 276-7, 283-6

Yeba Masa
28

Yuhupda
28, 31

Localidades e
Toponímia
Cachoeiras

Borboleta Dobero Poea
38

Buriti Noabu Netiripa
38

Busa Poea
43-4

Cachoeira Caruru Moõ Poea
14-6, 32-3, 36-40, 42, 45,
95-6,
98-105, 114, 310-1, 320

Cachoeira Comprida Yoariwa
Yoapa
14, 39-40, 42, 47, 95-6,
98-102, 310

Cachoeira de Onça
33

Cachoeira Jabuti  Uu Poea
Ku Poea
33, 36, 309-10

Cachoeira Tucano Dase
poea
30-1

Cachoeira Urumutum Ikara
Poea
40

Garabo
38

Momoarã Poea
47

Ñama Poea
47

Ñira Poea
43

Nukurõ Poea
Pari-Cachoeira Imisa Poea

29, 31-2, 36-7, 44, 93, 95,
114

Pedra Curta Utãduka
14, 36, 38, 40, 45, 95-6,
98-102, 310

Sã Poea
44

Sumuari Poea
47

Tapioca Wetaro Poea
40

Watiã Kasa
48

Localidades
Boca do Sal

32-3, 36
Buraco de Cobra

38
Cachoeira Comprida Yoariwa

40
Caruru

32-3, 36
Colina

31
Coró-Coró

31
Fronteira

32, 95, 309
Iauareté

25, 69
Jabuti

32, 36
Manaus

29, 75, 91-2
Mapikõ nukurõ (Ilha Rabo de

Arara)
43

Matapi
31

Mawi
43

Menekoãrañoa
43

Mitu
25

Mucura-Lago
31

Onça Igarapé
33, 310

Pari-Cachoeira
13, 25, 29, 31, 63

Pirarara
31

Pupunha
42

Santa Rosa
32-3, 36

São Domingos
32-3, 103

São Gabriel da Cachoeira
13, 23, 26, 92-3

São João
93

São Paulo
32
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São Pedro
32, 36, 38, 40, 48, 84, 96

São Tomé
32-3

Serra de Bacaba
33

Serra de Mucura
31

Serra do Traíra
29, 31

Taracuá
25, 29

Vila Nova
31

Trinidad Miñoburo
42
Rios e igarapés

Abiu Kanepuya
42, 59, 61

Açaí Mipiriya
32, 36-8, 96-7

Apapóris Diapasa
25

Baixo Tiquié
27, 30-1, 103, 319

Baixo Uaupés
29

Branco
24, 91-2

Cabari Miñoña
32-3, 36, 56, 96, 103, 310

Caiari 24
Caño Azul Okoriya

42
Castanha Bukuya

27, 31, 33, 36, 38
Cuduiari

24
Cunuri Wapuya

27, 31
Curicuriari

30
Içana

17, 19, 24, 90-1, 93
Inambu Buaya

38, 42
Ira Mumiya

27, 30-1
Japurá

25, 30, 96, 278
Kayuti

47

Kamoyuti (Paraná da
Iniciação)
40, 47, 310

Machado Komeña
46, 78

Macucu  Bopeya
42

Marina
42, 60

Médio Tiquié
13, 17, 30-2, 52, 70, 74

Médio Uaupés
28

Musãka
9, 43

Negro
11-4, 17, 19, 23-7, 30-1,
55, 72, 84, 89-95, 97,
105, 307

Onça Yaiñiriya
32-3, 36, 95-7, 310

Papuri Okoñiriya
14-5, 29, 30, 33, 38, 42,
55, 83, 243

Paraná da Iniciação
(ver Kamõ Yuti)

Pira-paraná Waiya
278

Puniya
40, 60

Puya
42, 136-7

Querari
24-5

Sal Mõaya
32-3, 36

Solimões
23, 94

Traíra
25, 30, 65, 83

Uaupés Diaposa
11, 17, 24-5, 27-9, 31, 52,
58, 78, 80, 83-4, 90-1, 93,
284

Umari-Norte Wamuña
42

Pesca
10, 11, 14, 16-8, 23, 25,
28, 31, 36, 38, 40, 54, 56,
59, 61, 65-6, 70, 72, 83-4,
103, 306-20
Instrumentos e
armadilhas

Anzol de espera
308, 313

Anzol e linha
308, 313

Armadilhas
36, 307-10, 313

Arpão
308, 315

Cacuri
36, 104, 308-10, 315-6

Cacuri portátil
308, 311

Caiá
32-3, 308, 310

Ceva de cupim
312, 316-7

Espinhel
308, 313-4

Imirõ (ver cacuri portátil)
Jequi

308, 311, 316
Kasatuti, mu†pusawu

308, 312
Malhadeiras

104, 308, 316, 320
Matapi

36, 56, 84, 308, 310-1,
316

Pari
60, 316

Puçá
56, 60, 71, 97, 104, 308,
315-6

Pulado
308, 313-4

Sobre-pesca
38

Vara de pescar
307-8, 312-3

Zagaia
308, 315

Venenos
307-8, 317-9

Cunami
308, 318

Frutos para matar peixe
308, 319

Imip‰
319

Timbó
308, 317-9
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