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1. Introdução 

 

Este relatório apresenta os resultados referentes ao objetivo “Avaliar 

participativamente a contagem de pirarucu que vem sendo desenvolvida 

na Terra Indígena Deni e mapear as expectativas do povo em relação ao 

manejo”, conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 27/2015 e seu 

respectivo Termo de Referência, no âmbito do “Projeto Arapaima: Redes 

Produtivas”, realizado pela Operação Amazônia Nativa (OPAN). O trabalho foi 

realizado na Terra Indígena Deni do rio Xeruã, município de Itamarati, médio 

rio Juruá, Amazonas. 

As atividades nas aldeias Deni foram realizadas com o 

acompanhamento do indigenista Renato Rodrigues e o piloto de embarcação, 

Antônio Chagas de Paula, integrantes da equipe OPAN do Médio Juruá, 

conforme cronograma apresentado no quadro abaixo (Fig. 1.): 

 

 

Figura 1. Quadro de cronograma de viagem/atividade para a TI Deni, rio Xeruã, médio 
Juruá, Outubro de 2015. 
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2. Metodologia 

 

 A metodologia adotada para a realização deste trabalho consistiu em 

realizar uma reunião em cada uma das quatro aldeias situadas no rio Xeruã: 

Morada Nova, Boiador, Itaúba e Terra Nova; a equipe permaneceu por dois 

dias, em média, em cada aldeia. Após contato prévio via serviço de rádio, a 

equipe se dirigiu à liderança de cada aldeia, reforçando a mobilização para o 

encontro. As reuniões foram realizadas de forma aberta, sendo todos os 

indígenas convidados a participar. Informações chaves foram registradas, para 

posterior compartilhamento entre a equipe e sistematização. 

As reuniões consistiram de dois momentos: (1) a maior parte do tempo 

do encontro utilizado para uma contextualização geral das atividades da OPAN 

junto ao povo Deni, desde o início dos trabalhos relacionados ao pirarucu, em 

2009, até o momento presente, com a retomada da atividades no contexto do 

projeto Arapaima e as expectativas do povo Deni em relação ao potencial 

manejo do pirarucu; (2) no segundo momento, a conversa foi mais 

especificamente com os contadores de pirarucu, para alinhamento, coleta, 

validação e organização dos dados referentes às contagens realizadas pelos 

Deni, objetivando a sistematização destas informações.  

Importante salientar que foi no primeiro momento das reuniões que 

foram surgindo as dúvidas, questionamentos e discussões relacionadas ao 

manejo “daqui para a frente”. Enquanto era traçada uma linha do tempo mental 

com os participantes desde o início das atividades do “projeto pirarucu”, 

questionamentos iam surgindo. De forma geral, as perguntas que surgiam 

estavam relacionadas ao processo de manejo como um todo; por conta disso, 

apresentaremos os resultados agregando as dúvidas, questionamentos, 

discussões, e consequentes reflexões e indicações, em blocos referentes ao 

que podemos considerar “etapas” do manejo. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

 Considerando a natureza da atividade e as discussões que surgiram em 

cada aldeia, torna-se suficiente discorrer sobre os resultados de forma geral, 

não considerando especificamente cada reunião em cada aldeia. Para pontos 
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específicos discutidos e/ou observados, chamaremos atenção com o nome da 

aldeia grifado em negrito. 

 Iniciamos as reuniões com uma apresentação da equipe, seguindo com 

a participação dos Deni para uma breve explanação com resgate histórico 

recente do que eles chamam de “projeto do pirarucu”. Em linhas gerais, nos foi 

apresentado em ordem cronológica, a partir de 2008/2009, 

acontecimentos/ações que se passaram neste período, até o último evento que 

havia acontecido recentemente, com o curso de capacitação para contadores 

de pirarucu, ocorrido em Agosto/Setembro deste ano de 2015, já como uma 

atividade do Projeto Arapaima. 

 Tivemos relatos do curso de capacitação de contadores de pirarucu 

realizado por Saíde Barbosa e equipe do “Projeto Aldeias” em 2009. Além 

deste, na Aldeia Boiador, tivemos o relato sobre a participação de alguns Deni 

num “curso para agentes ambientais” realizado em 2008; salve engano, este 

curso aconteceu fora da TI, envolvendo comunitários ribeirinhos do médio 

Juruá. Segundo alguns Deni, foi nesta mesma época que houve a “divisão das 

áreas por aldeia; nessa mesma época chegou a OPAN de novo”. Além destes, 

tivemos também informação na Aldeia Morada Nova de participação de dois 

Deni (Cavarivi e Amavi) em curso de capacitação em Mamirauá, com apoio do 

CIMI e COMIM; segundo relatado, após terem retornado do curso, estes 

indígenas “fizeram uma reunião para ensinar a contar”. Além destas, as 

informações foram mais genéricas e acerca das atividades realizadas no 

contexto do “Estudo para Elaboração de um Plano de Manejo Pesqueiro das 

Terras Indígenas Deni e Paumari”, conforme consta em relatório institucional 

(OPAN, Pezzuti et al., 2011). 

 Em linhas gerais, podemos agrupar as observações, considerando os 

questionamentos apontados ao longo das reuniões, da seguinte forma: 

 

3.1. Cenário geral do “manejo de pirarucu” - percepções dos Deni 
 

 De forma geral, há um entendimento difuso e disperso em relação ao 

manejo do pirarucu. Do ponto de vista técnico, isso é compreensível, 

considerando o tempo da iniciativa e as descontinuidades naturais de projetos 

desta natureza – questões geralmente fora de controle institucional.  

O que foi possível observar nas conversas é que o povo Deni do Xeruã 

construiu um significado prático sobre “manejo de pirarucu” até este momento 
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que, aparentemente, nos traz o entendimento de proteção da população de 

pirarucu na sua TI. Iniciado o processo, os indígenas se empenharam no 

contexto de proteção de suas áreas e no acompanhamento da recuperação do 

estoque – contagens – percebendo um aumento, a cada ano, do número de 

pirarucu nas áreas onde haviam iniciado o trabalho.  

Com a descontinuidade do projeto Aldeias, os Deni mantiveram a 

iniciativa própria de seguir realizando as contagens e seu sistema de vigilância 

(a partir do zoneamento realizado no referido projeto) e, consequentemente, a 

sua idéia original de “proteger para o pirarucu voltar”; isso é claro e consensual. 

Porém, toda uma outra parte de informações acerca da implementação de um 

potencial projeto de manejo – seja para subsistência, seja para 

comercialização de excedente, seja em qualquer outro formato – e suas 

respectivas fases/atividades de implementação e apoio para sua execução 

acabaram não chegando, ou chegaram, naturalmente, de forma tímida e 

dispersa no povo Deni do Xeruã até o presente projeto, “Arapaima: Redes 

Produtivas”, que está retomando esta discussão. O que nos deixa claro este 

cenário é a grande quantidade de dúvidas e perguntas em relação aos 

processos operacionais (captura, material, transporte, etc.) e a uma potencial 

comercialização do pirarucu deste momento. 

Um outro ponto importante foi o relato que nos chegou de que mulheres 

Deni da Aldeia Morada Nova haviam reprovado a possibilidade de se abater 

alguns pirarucus para a assembleia geral do povo, havendo comentários do 

tipo “pirarucu vai acabar de novo”. Esta questão pode estar relacionada a uma 

carência de informações acerca de um processo de manejo – e seus potenciais 

desdobramentos - e/ou pode estar relacionada a questões cosmológicas e/ou 

relações sociais/políticas internas entre os indígenas do Xeruã; neste sentido, 

torna-se necessária uma reflexão com auxílio de profissionais com base 

conceitual apropriada ao tema. 

 

3.2. E agora: “Mas vai poder vender?” X “e se Deni não quiser 
vender?” 
 

 Provavelmente esta linha de questionamentos foi o que melhor 

representou as expectativas dos Deni presentes nas reuniões, sobre o “projeto 

do pirarucu”. A partir da perspectiva de recuperação do estoque de pirarucu na 

TI, os Deni demonstraram uma aparente necessidade de estabelecer a 

continuidade/”rumo” dos trabalhos. De forma simplista, seria algo do tipo 
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“fizemos a proteção; o peixe está aumentando, e agora?”; isso difere das 

experiências que temos observado em comunidades ribeirinhas que tem 

aderido ao sistema de manejo com base comunitária, as quais geralmente já 

possuem relações comerciais de pescado bem estabelecidas e vislumbram o 

manejo como benefícios econômicos – mesmo que em muitos casos estes não 

sejam os únicos benefícios reconhecidos pelas comunidades. 

 Como o povo Deni do Xeruã, aparentemente, não está envolvido em 

atividades de pesca com foco comercial – relatos apontam a pesca sendo 

realizada somente para subsistência - uma potencial comercialização de 

pirarucu manejado é uma simplesmente uma possibilidade não tão 

familiar/próxima quanto pode ser para outras comunidades indígenas (como 

nos Paumari, por exemplo) e/ou ribeirinhas, onde relações comerciais já 

existem de forma sistêmica envolvendo o pescado. Neste sentido, perguntas 

do tipo “vai poder vender?”, “mas e se Deni decidir que não quer vender?”; “e 

se Deni quiser vender, quem vai comprar?”; “quem busca um comprador?”; 

“como vai fazer com o dinheiro?”; “e vende por quanto?”; “e se Deni decidir que 

o manejo é para o caixa da ASPODEX, pode?” surgiram em todas as aldeias 

visitadas. 

 Como resposta a questionamentos desta natureza, provocamos uma 

reflexão no contexto das razões pelas quais se escolhe fazer algum manejo, 

seguindo com uma explanação sobre as possibilidades de benefícios (e seus 

usos) decorrentes de uma iniciativa desta natureza. Deixamos absolutamente 

claro, em todas as reuniões, que a comercialização de produtos originários 

deste tipo de manejo é simplesmente uma opção, assim como a escolha por 

pescar somente para a subsistência, pescar para as festas culturais e/ou não 

comercializar este pescado são opções igualmente válidas. Neste sentido, na 

Aldeia Boiador, inclusive, surgiu o relato de estar prevista a festa do pirarucu, 

e que para a ocasião seriam abatidos alguns poucos pirarucus. Posteriormente 

foi explicado que estes peixes seriam pescados fora das áreas onde eles 

realizam as contagens (“mas não das áreas que a gente conta”), o que reforça 

a perspectiva de proteção para recuperação do estoque. Nestes momentos, 

Renato fez participação no sentido de esclarecer aos Deni que a OPAN está 

apoiando a iniciativa Deni e que, indiferente da escolha em comercializar ou 

não o pirarucu, este apoio seguirá. 

 Dando sequencia às conversas, fizemos explanações para apresentar 

aos Deni quais os formatos que temos observado de comercialização em áreas 
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de manejo, como estas comunidades/aldeias estão realizando estes tipo de 

trabalho e as diferenças que existem nos arranjos comerciais ao longo do 

Amazonas. Utilizamos bastante o caso do manejo do povo Paumari do rio 

Tapauá (Médio Purus) como “pano de fundo” para estas discussões; isso foi 

de extrema importância para elucidar as várias perguntas nos diferentes níveis 

de aprofundamento que foram surgindo ao longo das conversas, desde como 

encontrar um comprador, até a questões relacionadas a como pode ser 

dividido os benefícios da comercialização; por exemplo: na Aldeia Boiador 

surgiu um comentário de se pensar em propor que a comercialização de 

pirarucu manejado poderia ser uma fonte de renda para a ASPODEX, no 

sentido de capitalizar a associação. Reforçamos a todo momento que os 

arranjos organizacionais são decisões do povo, considerando suas 

particularidades, expectativas e demandas. 

 

3.3. O operacional (material, captura, infraestrutura, transporte, 
etc.) 
 

A partir das discussões sobre a possibilidades de desdobramento do 

manejo, incluindo uma potencial comercialização, os Deni presentes nas 

reuniões fizeram várias perguntas em referencia a questões operacionais de 

um manejo com captura para comercialização. Dúvidas sobre o material e 

técnicas apropriados para captura, comentário sobre o fato dos Deni não terem 

conhecimento com tecelagem de redes – já apontando demanda de 

capacitações desta natureza – como se poderia fazer o transporte do pescado, 

etc. foram surgindo; as perguntas referentes a estes processos práticos da 

pesca foram várias, em nível de pequenos detalhes. Novamente utilizamos as 

diversas perguntas para traçar um encadeamento entre as diferentes dúvidas, 

situando-as no cenário das “fases de manejo”. Nestes momentos, utilizamos 

igualmente o exemplo do manejo dos Paumari para ilustrar um formato 

possível de se organizar a parte operacional da pesca, além do processo de 

organização para o manejo e a divisão de benefícios, sempre deixando 

bastante claro que os arranjos organizacionais devem ser construídos caso-a-

caso. 

Surgiram também perguntas relacionadas a como os Deni iriam 

conseguir se estruturar neste contexto prático, de material, infraestrutura, etc. 

Renato deixou claro que há um recurso financeiro disponível para o sistema 

de proteção (vigilância), há o material que está prestes a ser entregue (uma 
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chalana e uma canoa grande para cada aldeia) e há possibilidades para 

capacitações previstas no projeto; salientamos, também, que esta estruturação 

é feita aos poucos, havendo necessidade de um mínimo possível de 

infraestrutura para dar início a esta atividade e, ao longo do tempo, os grupos 

de manejo vão se aperfeiçoando com aquisição/aperfeiçoamento de estruturas 

que vão sendo demandadas. 

Um ponto tocado em todas as aldeias foi em referencia ao formato de 

organização das aldeias no caso de solicitação de cotas para comercialização 

do pirarucu. Estas perguntas foram no sentido de como poderia ser feita a 

solicitação e a pesca propriamente dita: “cada aldeia pesca o seu peixe”?; 

“Deni se reúne para pescar tudo junto”; “cada aldeia só vai poder pescar nos 

seus lagos”. Sobre isso, na Aldeia Terra Nova surgiu o seguinte comentário: 

“aqui a gente quer que cada um receba pelo peixe que matou; não aceita fazer 

junto”. Potencialmente, a área da Aldeia Terra Nova pode apresentar uma 

maior abundância de pirarucu por estar situada mais próxima do rio Purus, já 

sob influência da várzea do Purus; somado a isso, tivemos alguns comentários 

em relação a pequenos conflitos internos entre Terra Nova e as demais aldeias 

da TI. Por conta disso, a posição mais defensiva de se realizar o trabalho nos 

moldes “cada aldeia faz o seu” se fixou nesse caso. 

Sobre esta questão de “como se organizar”, novamente referenciamos 

a iniciativa dos Paumari do rio Tapauá. Salientamos que as decisões serão do 

povo Deni, porém algumas questões do ponto de vista técnico/operacional 

deverão ser consideradas, como por exemplo: se cada aldeia/área quiser 

trabalhar de forma independente, como será para cada área ter o seu material 

de pesca?, teria gente suficiente para realizar a pesca?, a quantidade de 

pescado (por área) seria suficiente para alcançar um comprador? As cotas 

seriam solicitadas por aldeia e não por TI (como feito nos Paumari, por 

exemplo)? 

A partir deste cenário, foi observada igualmente uma necessidade de 

alinhamento/domínio sobre  o processo do manejo como um todo. Esta é 

certamente uma prioridade para as próximas entradas da equipe em área; 

torna-se necessário que haja conversas sistêmicas nas aldeias, com a massiva 

participação dos Deni, incluindo as mulheres, a fim de sanar as dúvidas dos 

Deni sobre os possíveis desdobramentos do manejo e subsidiá-los de 

informações técnicas necessárias para uma tomada de decisão, inclusive no 

sentido de uma potencial comercialização de pirarucu manejado, caso seja a 
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vontade. Um formato bastante interessante e eficiente é a utilização do arranjo 

de “fases do manejo” para elucidar as dúvidas e oportunizar o encadeamento 

de uma fase com outra. O importante é que o grupo compreenda o sistema de 

manejo como um todo e, a partir daí, sintam-se tranquilos para tomar decisões 

nos diferentes “passos” e na direção que julgarem o melhor formato. 

 

3.4. Monitoramento do pirarucu – Contagem 
 

 Durante as reuniões foi possível entender como os Deni estão 

realizando o acompanhamento dos estoques de pirarucus, através de 

contagens anuais. Nos foi apresentado por eles as capacitações realizadas em 

2009 e em 2015, além da participação de 2 indígenas num curso em Mamirauá 

e como está, de forma geral, esta atividade. Após a conversa com o grande 

grupo, reunimos somente os grupos de contadores, a fim de registrar as 

informações das contagens já realizadas, validar estas informações com os 

contadores e sanar eventuais dúvidas. Como havia pouco tempo da finalização 

de um treinamento para contadores, os Deni declararam estarem todos com a 

metodologia absolutamente clara, não havendo dúvidas. 

 Um ponto bastante importante é o resgate dos dados de contagens 

realizadas pelos Deni por iniciativa própria, desde a descontinuidade do projeto 

Aldeias até 2015. As contagens não foram realizadas ininterruptamente, de 

2009 a 2015; houve ano que elas não aconteceram. Algumas declarações dos 

Deni sobre os anos que foram realizadas não estão de acordo com os dados 

que temos disponíveis; isso pode ser simplesmente um engano referente a 

data/ano. Por conta disso, fizemos um esforço significativo na busca dos 

registros das contagens realizadas até o momento, para que seja possível uma 

sistematização segura destes dados. Esta sistematização foi feita na forma 

de tabelas, por Aldeia e por ano de contagem; temos, então, para cada 

aldeia uma tabela para cada ano de contagem. Para cada tabela foram 

inseridas observações, quando necessário; há casos em que é 

necessário checar e/ou gerar informações. Estes dados encontram-se ao 

final deste relatório, em anexos e serão encaminhadas para a OPAN 

também em formato digital. 

 Observamos problemas em relação aos registros destas informações, 

provavelmente originários no momento de coleta dos dados em campo. 

Tivemos dificuldades para sistematizar a contagem na Aldeia Morada Nova, 
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por falta de um registro unificado; os retistros estavam dispersos entre os Deni 

que participaram da contagem e guardaram as suas anotações, não havendo 

alguém que centralizasse o registro dos resultados. Depois de bastante 

esforço conseguimos montar a lista de lagos e os números das contagem. Os 

contadores da Aldeia Morada Nova nos relataram que tem dificuldades no 

preenchimento das fichas, por conta dos pequenos espaços disponíveis para 

escrever; nos solicitaram que a ficha seja reelaborada, com espaços maiores 

nos campos para preenchimento. 

Outro problema específico é em relação aos nomes dos lagos; é 

bastante importante gerar uma lista de correspondência, entre nomes Deni-

Português. Temos histórico de contagem com lagos registrados em Deni e 

listas de contagens dos mesmos lagos (em outro ano), registradas em 

Português. 

 Em 2015 foi realizado um curso de treinamento em metodologia de 

contagem de pirarucu, executado pelo Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamiraruá. Nesta ocasião, 55 indígenas Deni puderam realizar a 

capacitação, sendo 7 da Aldeia Terra Nova, 21 da Aldeia Morada Nova, 14 da 

Aldeia Boiador e 13 da Aldeia Itaúba (Relatório Técnico, 2015). Esta 

capacitação certamente traz autonomia ao povo Deni para executar esta 

atividade de eficiente e segura. Além desta capacitação, torna-se importante 

também realizar o processo de certificação destes (ou de parte destes) 

contadores capacitados, a fim de assegurar a qualidade de aplicação do 

método de contagem no formato tecnicamente correto. 

 Um dos pontos mais importantes em relação ao sistema de contagens 

do povo Deni do Xeruã é a localização dos ambientes onde estão sendo 

realizadas as amostragens. Houve uma divisão de áreas de uso entre as 

aldeias do Xeruã; cada aldeia realiza suas contagens num conjunto de lagos 

de suas áreas, definidas, salve engano, por volta de 2008. Além dos lagos 

destas áreas de cada aldeia, preestabelecidos como lagos de proteção de 

pirarucu, também há um conjunto de lagos na região da “boca do Xeruã” que 

fazem parte do sistema de vigilância e não particularmente de alguma aldeia; 

são os chamados “lagos da vigilância”. Os “lagos da vigilância” não são todos 

os lagos da região da boca do rio Xeruã, mas um conjunto estabelecido. A 

questão é que nestes “lagos da vigilância” não estão sendo realizadas 

contagens; estas estão sendo realizadas por cada aldeia, somente nos lagos 

de suas respectivas áreas de uso. Considerando características bioecológicas, 
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da espécie e do ambiente, inferimos que os lagos desta região da “boca do 

Xeruã” sejam mais propícios a presença e adensamento de pirarucu do que os 

lagos mais a montante do rio Xeruã. Os lagos a jusante (região da boca do rio) 

estão mais fortemente associados a dinâmica da várzea do rio Juruá, enquanto 

os lagos mais “para dentro” estão mais associados ao ambiente de terra firme.  

Os sistemas de lagos da várzea são conhecidamente mais produtivos; 

por conta disso, podemos esperar que, provavelmente, os pirarucus estejam 

mais adensados nesta região da “boca do Xeruã. Neste sentido, torna-se 

importante que contagens sejam realizadas nesta região. Durante a reunião na 

Aldeia Itaúba, houve a proposta do professor Lazaro desta aldeia chamar uma 

reunião entre as quatro aldeias com o seguinte objetivo: formar uma equipe 

única para realizar contagens nos lagos da “boca do Xeruã”, ainda com o nível 

da água em condições propícias, em 2015. Por fim, temos também uma 

questão de proteção territorial, que deve considerar esta região da boca do rio 

como estratégica para efeitos de invasões; retomaremos este ponto no tópico 

“vigilância”. 

 Para que possamos realizar uma análise mais detalhada e segura das 

contagens realizadas até o momento, observando a evolução das contagens 

ao longo dos anos, o incremento de pirarucu nas áreas trabalhadas e calcular 

a abundância de pirarucu na TI Deni do Xeruã é necessário sanar as 

pendências – apontadas nas tabelas em anexo - em relação ao registro dos 

dados, entre 2009 e 2015. 

 

3.5. Sistema de Proteção – Vigilância 
 

 Os Deni do Xeruã possuem um sistema de vigilância da TI, composto 

por limpeza de picadas, nos limites legais da TI, e “proteção do pirarucu”. Este 

sistema de proteção vem sendo trabalhado há anos, desde a iniciativa do 

Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia 

Legal (PPTAL). Segundo informações repassadas nas reuniões, os Deni estão 

na busca de apoio para realizar a limpeza das picadas da TI, já que este apoio 

não está sendo dado pela FUNAI; por outro lago, há um auxílio do projeto 

“Arapaima: redes produtivas” para o sistema de vigilância.  

De forma geral, esta vigilância tem acontecido da seguinte forma: há 

uma casa construída recentemente na foz do rio Xeruã (em substituição de um 

flutuante que havia no local), inclusive equipada com radiofonia e captação de 
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água para consumo, como base da vigilância. Cada aldeia destaca pessoas 

que se dirigem para esta base, permanecendo por um período médio de duas 

semanas nesta atividade. Pelos relatos que tivemos, poucos indígenas estão 

indo por vez para a base da “boca do Xeruã”; por exemplo, da Aldeia Terra 

Nova há somente um indígena (o Hinassu) que se destaca da aldeia para o 

serviço de vigilância, permanecendo muitas vezes sozinho na base. Das outras 

três aldeias, tivemos relatos de irem duas a três pessoas por vez. Quando 

perguntados sobre como é feita este trabalho, nos informaram que 

basicamente a vigilância é feita com as pessoas permanecendo na base pelo 

período de duas semanas; alguns indígenas que se destacam para a base 

fazem incursões em alguns lagos da região da “boca do Xeruã”, mas também 

tivemos relatos de indígenas que permanecem somente na área da base. 

Um fato que chamou atenção foram alguns comentários sobre uma 

possível falta de domínio que vários Deni demonstraram em relação a esta 

região da “boca do Xeruã”; uma interpretação plausível é que realmente esta 

área não foi e/ou é utilizada frequentemente pelos Deni, a ponto de não 

conhecerem minuciosamente aquele sistema de lagos; ou também que há 

somente alguns Deni que conhecem profundamente esta área. Estas 

inferências surgem pelo fato de termos questionado vários Deni sobre esta 

região da “boca do Xeruã” e  alguns deles declararem que não conhecem muito 

a área, com comentários do tipo “eu nem sei quantos lagos direito tem pra lá”; 

“tem alguns que conhecem bem aquele canto”; “eu nem sei andar direito pra 

lá”. Por outro lado, temos também conhecimento de certas “indisposições” 

políticas/sociais/cosmológicas, incluindo potencialmente relações de 

xamanismo (feitiços) entre a Aldeia Terra Nova – que possui alguns indígenas 

Kulina – e as outras três Aldeias Deni; este ponto necessita ser 

analisado/trabalhado sob auxílio de profissionais com base conceitual 

apropriada. 

Do ponto de vista de proteção territorial, esta região da  “boca do Xeruã” 

é de fundamental importância e absolutamente estratégica. Segundo relatos, 

não há mais a entrada de barcos de pesca e pescadores pelo rio Xeruã, a partir 

do início da vigilância na boca do rio. Porém, como os Deni não transitam – 

pelo menos de forma sistematizada/estratégica - pelo sistema de lagos “da 

boca”, é bastante provável que haja invasões específicas para abate de 

pirarucu, tambaqui e quelônios, nesta área. Na Aldeia Terra Nova tivemos 

comentários informando que há sim problemas de invasão, com encontro de 
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vestígios (“tapiri” e “jirau” para secar peixe) nos lagos Japucari e Japecanga. 

Segundo estes comentários, seriam ribeirinhos das comunidades São 

Sebastião, Comunidade Maravilha e Comunidade Nascimento, inclusive 

com alguns nomes de ribeirinhos que praticam invasão, sendo eles: Edilson, 

Adão e “Chicão”. Como os Deni não estão presentes cotidianamente nestes 

lagos, invasões podem estar acontecendo sem nem mesmo os Deni 

desconfiarem. Como as contagens ainda não são realizadas nestas áreas, 

ainda não é possível realizarmos  comparações entre números de pirarucu de 

um ano para outro, por exemplo.  

Diante deste cenário, é necessária uma avaliação participativa, seguida 

de um reestruturação do sistema de vigilância, a fim de torna-la mais eficiente 

aos propósitos. Caso esta porção da TI não seja assistida por mecanismos de 

proteção, é bastante plausível que haja invasões de forma significativa, 

inclusive pelo fato do estoque de pirarucu estarem aumentando, resultados do 

trabalho dos Deni ao longo dos anos. Também há uma questão estratégica até 

mesmo para o momento da captura dos pirarucu no sistema de manejo: se 

lagos mais a montante da foz do Xeruã – lagos das áreas das aldeias – forem 

escolhidos para a captura, na medida em que a pesca é realizada, os peixes 

não capturados se afugentam, assustados. Com isso, existe a possibilidade 

destes peixes de deslocarem a jusante do rio, em direção aos lagos da “boca 

do Xeruã”, podendo inclusive entrarem no rio Juruá na busca por ambientes 

mais seguros.  

Por outro lado, se um acompanhamento mais minucioso desta área da 

foz do rio acontecer, pode se pensar em realizar capturas nos lagos desta 

região, trabalhando com a possibilidade dos peixes que se afugentarem e 

entrarem Xeruã acima, ficando protegidos nos limites da TI. Portanto, 

definitivamente esta pauta precisa entrar em discussão para um melhor 

entendimento e desenvolvimento de novas estratégias neste sentido. 

 

4. Recomendações 

 Com base nas informações obtidas com a equipe da OPAN e nas 

observações em campo, são apresentadas recomendações objetivando 

contribuir para o fortalecimento da iniciativa do povo Deni, em relação ao 

manejo do pirarucu. A apresentação destas se dá na forma de uma lista de 

itens; alguns apontamentos já podem ter sido tratados ao longo do texto. Há 

observações que dizem respeito mais a um contexto genérico/macro e há itens 
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mais específicos; a intenção é deixar registrado para balizar discussões 

internas da equipe, elaboração de planejamentos operacionais, cronogramas 

de atividades e similares. Seguem os apontamentos: 

- Trabalhar o ciclo do manejo: uma forma bastante eficiente para se 

trabalhar o nivelamento, entendimento e empoderamento das etapas que 

compõe um sistema de manejo é realizar oficinas participativas com exposição 

de questões técnicas e incentivo a realização de atividades práticas coletivas 

(diálogos entre grupos, cenas teatrais, elaboração de cartazes, por exemplo) 

tendo como conteúdo as necessidades, oportunidades e gargalos que fazem 

parte de cada etapa do ciclo de manejo. É importante que estas intervenções 

sejam realizadas paulatinamente e de forma contínua, para que seja possível 

uma absorção e amadurecimento do grupo em relação aos assuntos. 

Igualmente importante é que estes espaços de diálogos assegurem a 

participação de mulheres e jovens; 

-  Visitas a grupos sociais e/ou instituições de interesse: torna-se 

oportuno o incentivo e facilitação de eventos que viabilizem a interação dos 

Deni com grupos sociais externos do médio Juruá – sobretudo aqueles que já 

trabalham em sistemas de manejo. Neste sentido, entendemos como salutar a 

abertura de um diálogo entre os Deni e as comunidades ribeirinhas do entorno 

da TI – principalmente aquelas do entorno imediato à área de lagos da “boca 

do Xeruã”, das quais provavelmente são originárias as invasões declaradas - 

objetivando contextualizar estas localidades sobre a iniciativa de manejo e 

proteção territorial Deni. O mesmo indicamos para instituições locais, como é 

o caso da Prefeitura Municipal de Itamarati (cuja interação com os Deni é 

positiva), o ICMBio (responsável pela gestão da RESEX Médio Juruá) e o 

DEMUC/SEMA/AM (responsável pela gestão da RDS Uacari), ambas UCs 

vizinhas da TI Deni. Neste contexto, tem-se a iniciativas que também vem 

sendo trabalhadas em várias comunidades do médio Juruá, tanto nas UCs 

quanto em comunidades situadas em áreas abertas (que não Unidades de 

Conservação) em parceria com o Projeto Médio Juruá (ponto focal pesquisador 

João Campos e Silva); certamente este alinhamento é um ponto importante 

para uma estruturação conjunta de estratégias de aproximação, colaboração 

e fortalecimento entre estes grupos sociais locais; 

- Entendimento do contexto dos “lagos da vigilância” e “lagos da 

boca do Xeruã”: uma revisão dos resultados do etnomapeamento e 

etnozoneamento já realizados irá contribuir para um melhor entendimento da 
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equipe em relação a espacialização das áreas de uso de cada aldeia e das 

áreas “coletivas” entendidas como “lagos da Vigilância” e “lagos da boca do 

Xeruã”. Conforme já exposto, esta ausência (ou baixa frequência/intensidade 

de presença) de circulação dos Deni na região da “boca do Xeruã” pode estar 

relacionada não somente a causas simples, como distância da aldeia ou falta 

de pessoas para realizar o trabalho, mas também associada a arranjos sociais, 

políticos e cosmológicos internos. Torna-se importante também que haja um 

entendimento inicial básico em relação a eventos de invasão nesta área. A 

partir deste monitoramento, poderá se dimensionar a escala, sazonalidade, 

frequência e, consequentemente, a gravidade (ou não) deste tipo de impacto 

na implementação da iniciativa Deni; 

- Revisão do Sistema de Vigilância/Monitoramento: pelo que foi 

possível observar, o trabalho de vigilância está focado num pequeno grupo de 

indígenas; somado a isso, há ausência de registro e sistematização de 

informações destas atividades, o que resulta em falta de segurança em relação 

a eficiência desta estratégia; na medida em que informações forem levantadas, 

registradas  e sistematizadas, um melhor entendimento da situação será 

possível e estratégias mais refinadas e exequíveis poderão ser elaboradas e 

implementadas. Atenção especial deve ser dada no intuito de melhorias nos 

registros de informações (listas de nomes, escalas de trabalho, distribuição de 

combustível, etc.). Fichas para estes monitoramentos (incluindo fichas para 

contagem de pirarucu) devem ser elaboradas conjuntamente com os Deni, 

atentando para dificuldades enfrentadas pelos indígenas no preenchimento 

destas relatorias. 

- Elaboração de lista de nomes de ambientes aquáticos 

correspondentes Deni – Português: uma lista de correspondência entre 

nomes em Deni e Português é indispensável para que haja segurança nos 

registros escritos de informações (de contagens, vigilância, etc.) para 

composição de banco de dados; 

- Certificação de contadores de pirarucu: é importante que haja, além 

da capacitação para formação de contadores de pirarucu, o processo de  

CERTIFICAÇAO de contadores. Contadores capacitados para contagem 

estão aptos a realizarem contagens nas suas áreas de manejo; já contadores 

capacitados e CERTIFICADOS estão aptos a realizarem contagens e 

auxiliarem na formação de novos contadores. No médio Juruá há somente 

contadores capacitados (que fizeram curso para contador) e não há 
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contadores certificados; a certificação de alguns contadores por região traz 

autonomia e segurança aos processos de contagem. Isso pode ser feito de 

forma conjunta, servindo aos Deni e ribeirinhos do médio Juruá. 

 

5. Anexos 

 

5.1. Quadros das contagens de pirarucu realizadas pelos 
indígenas Deni do rio Xeruã, entre o período de 2009 e 2015.  
 

As informações são apresentadas por aldeia e por ano da realização da 

atividade, na seguinte ordem: Morada Nova, Boiador, Itaúba e Terra Nova. 

Para cada ano é apresentado um quadro, contendo os nomes dos locais e os 

números de pirarucus jovens (BODECO), pirarucus adultos (PIRARUCU) e a 

soma total (BODECOS + ADULTOS) das contagens; ainda são apresentadas 

observações e pendências a resolver, para cada quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

- - - - -

TOTAL - - -

OBSERVAÇÃO

CHECAR
Certificar se houve a contagem; se houve, resgatar e 

sistematizar os dados

Dados não disponíveis. Provavelmente não aconteceu 

a contagem por conta de uma confusão; lideranças 

estavam em Mamirauá quando a equipe esteve na 

aldeia; na ocasião, contatos por radio, etc. (relato no 

relatório de Pezzuti et al.)

ALDEIA MORADA NOVA - 2009
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LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Branco	da	M.	Nova - 2 0 2

Novo - 2 0 2
Rem.	Cachorro - 8 2 10

Cachorro - 0 0 0
Sipoga - 2 0 2

Socó - 0 0 0

Redondo - 0 0 0

Papagaio - 1 0 1

Ress.	Do	Papagaio - 4 2 6

Baú - 8 0 8

Mucuim - 0 0 0

Comprido - 15 4 19

Re.	Lili - 10 6 16
Lili - 2 1 3

Lago	1 - 6 3 9

Lago	2 - 13 5 18

Lago	3 - 6 2 8

Lago	4 - 6 4 10

Redondo	do	Marajá - 2 0 2
Tirrica	da	M.	Nova - 2 1 3

Redondo	da	Questão - 1 2 3

Questão - 22 6 28

Redondo	do	Peixe-Boi - 10 2 12

Lagoinha - 2 0 2

Patauá - 9 4 13

Ress.	Do	Aragão - 1 0 1
Jaraqui - 9 4 13

Ress.	Do	Jaraqui - 2 1 3

Laranja - 0 0 0

Ress.	Do	Socó - 9 4 13

Garrafa - 4 0 4

Garça - 2 0 2

TOTAL 160 53 213

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA MORADA NOVA - 2010

Dados retirados do relatório "Estudo para elaboração 

de um Plano de Manejo Pesqueiro das Terras 

Indígenas Deni e Paumari", Pezzuti et al., 2011.

Padronizar nomes dos lagos
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LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Branco da Morada Nova 14/08/11 7 7 14

Lago Novo 14/08/11 5 2 7

Remanso Cachorro 14/08/11 7 2 9

Cachorro 14/08/11 7 0 7

Sipoga 14/08/11 1 0 1

Soco 14/08/11 3 4 7

Redondo 14/08/11 0 0 0

Papagaio 14/08/11 0 0 0

Ressaca do Papagaio 14/08/11 5 1 6

Baú 14/08/11 6 2 8

Mucuim 14/08/11 0 0 0

Comprido 14/08/11 25 10 35

Remanso Lili 14/08/11 36 23 59

Lili 14/08/11 1 1 2

Lago 1 14/08/11 5 5 10

Lago 2 14/08/11 5 4 9

Lago 3 14/08/11 16 10 26

Lago 4 14/08/11 10 5 15

Redondo do Marajá 14/08/11 0 0 0

Tiririca da Morada Nova 15/08/11 5 2 7

Redondo da questão 15/08/11 2 1 3

Questão 15/08/11 10 8 18

Redondo do Peixe boi 15/08/11 6 7 13

Lagoinha 1 15/08/11 0 2 2

Lagoinha 2 15/08/11 3 0 3

Patauá 15/08/11 6 8 14

Ressaca do Aragão 15/08/11 12 0 12

Jaraqui 16/08/11 23 7 30

Ressaca do Jaraqui 16/08/11 0 0 0

Laranja 16/08/11 2 2 4

Ressaca do Socó 16/08/11 20 5 25

Anta 16/08/11 0 0 0

Alancir 16/08/11 1 1 2

Garrafa 16/08/11 5 6 11

Remanso do Vivente 14/08/11 7 7 14

Remanso do Mucuim 15/08/11 1 0 1

Remanso do Laranja 16/08/11 1 1 2

TOTAL 243 133 376

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA MORADA NOVA - 2011

Dados repassados por Ricardo, em 26/10/2015, no 

escritório de Carauari

Padronizar nomes de ambientes
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LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Lago	Branco 18,	19,	20/09/2012 3 7 10

Lago	Zunavaha 18,	19,	20/09/2012 1 3 4

Remaxo	de	cachorro 18,	19,	20/09/2012 17 10 27
Lago	Novo 18,	19,	20/09/2012 1 1 2

Lago	Kuriza	hunure 18,	19,	20/09/2012 0 2 2

Lago	Kuriza	vithavaha 18,	19,	20/09/2012 0 1 1

Lago	Kuriza	madu 18,	19,	20/09/2012 0 1 1
Lago	Kuriza	aburu 18,	19,	20/09/2012 0 3 3

Lago	Kuriza	varukava 18,	19,	20/09/2012 0 0 0

Remaxo	aburu	kha	zahani 18,	19,	20/09/2012 16 17 33

Lago	Kuriza	zuperi 18,	19,	20/09/2012 0 1 1

Lago	Kuriza	riri 18,	19,	20/09/2012 2 2 4

Remaxo	riri	zahani 18,	19,	20/09/2012 38 39 77

Lago	Kuriza	arabubude 18,	19,	20/09/2012 7 13 20

Lago	Kuriza	ativa 18,	19,	20/09/2012 3 4 7
Quantros	lago 18,	19,	20/09/2012 10 4 14

Lago	Kuriza	dois 18,	19,	20/09/2012 5 9 14

Lago	Kuriza	três 18,	19,	20/09/2012 5 3 8

Lago	Kuriza	quantros 18,	19,	20/09/2012 11 19 30

Lago	Kuriza 18,	19,	20/09/2012 7 17 24

Lago	Kuriza	imavativati 18,	19,	20/09/2012 0 0 0
Lago	Kuriza	vithavaha 18,	19,	20/09/2012 3 4 7

Lago	Kuriza	bedeni 18,	19,	20/09/2012 0 0 0

Lago	Kuriza	aphina 18,	19,	20/09/2012 9 16 25

Remaxo	aphina	kha	zahani 18,	19,	20/09/2012 2 0 2

Lago	Kuriza	hava 18,	19,	20/09/2012 5 19 24

Lago	Kuriza	shutunakhuza 18,	19,	20/09/2012 5 5 10

Lago	Kuriza	Khuza 18,	19,	20/09/2012 34 21 55
Lago	Kuriza 18,	19,	20/09/2012 3 4 7

Lago	Kuriza	hunure 18,	19,	20/09/2012 23 22 45

Lago	Kuriza	hunu 18,	19,	20/09/2012 15 8 23

Lago	Kuriza 18,	19,	20/09/2012 5 9 14

TOTAL 230 264 494

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA MORADA NOVA - 2012

dados retirados de relatório em Word; contagens 

realizadas entre os dias 18 e 20/09/2012. Nomes 

retirados conforme escrita no relatório.

nomes dos lagos. Fazer uma lista de nomes na lingua 

e correspondente em português; há tabelas com o 

nome em português e esta aqui com os nomes na 

lingua

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

- - - - -

TOTAL - - -

OBSERVAÇÃO

CHECAR
Certificar se houve a contagem; se houve, com quem 

estão os dados.

Dados não disponíveis

ALDEIA MORADA NOVA - 2013
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LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Lago Araci 19-24/09/2014 10 0 10

Lago zunavaha 19-24/09/2014 0 0 0

Remaxo de cachorro 19-24/09/2014 18 11 29

Lago novo 19-24/09/2014 0 1 1

Lago de soco 19-24/09/2014 3 2 5

Lago redonda da anta 19-24/09/2014 0 5 5

Lago de ti pouca 19-24/09/2014 1 0 1

Lago de papagaio 19-24/09/2014 2 3 5

Lago de Aragão 19-24/09/2014 13 23 36

Rema Cho de papagaio 19-24/09/2014 13 18 31

Lago de mocui 19-24/09/2014 0 1 1

Lago Kuriza riri 19-24/09/2014 0 0 0

Rema cho de rizi zahani 19-24/09/2014 22 24 46

Lago comprido 19-24/09/2014 1 1 2

Lago de marajá 19-24/09/2014 1 1 2

1 Quatros lago 19-24/09/2014 8 8 16

2 lago kuriza dois 19-24/09/2014 12 10 22

3 lago kuriza três 19-24/09/2014 7 8 15

4 lago kuriza quatros 19-24/09/2014 48 25 73

Lago de abelha 19-24/09/2014 1 1 2

Lago chiririca 19-24/09/2014 1 1 2

Redonda da questão 19-24/09/2014 4 12 16

Lago de gaúcha 19-24/09/2014 14 11 25

Lago de ariranha 19-24/09/2014 6 10 16

Rema Cho de peixe boi 19-24/09/2014 10 11 21

Lago de patuá 19-24/09/2014 1 5 6

Sacado de jaraqui 19-24/09/2014 2 9 11

Rema Cho de jaraqui 19-24/09/2014 5 2 7

Rema Cho de anta 19-24/09/2014 1 1 2

Lago de soco 19-24/09/2014 2 9 11

Sacado de soco 19-24/09/2014 2 2 4

Lago lagui 19-24/09/2014 6 3 9

TOTAL 214 218 432

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA MORADA NOVA - 2014

Padronizar nomes dos ambientes

Há nomes escritos de formas diferentes entre os 

arquivos. Padronizar
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LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Lago	Branco 22/09/15 35 25 60

Remanso	Cachorro 22/09/15 60 46 106

Lago	Novo 22/09/15 12 7 19
Lago	Soco	(de	cima) 22/09/15 0 0 0

Ressaca	Tipoca 22/09/15 3 0 3

Ressaca	de	Papagaio 22/09/15 21 12 33

Lago	de	Papagaio 22/09/15 3 4 7
Remanso	do	Baú 22/09/15 0 3 3
Ressaca	do	Baú 22/09/15 1 0 1

Remanso	Mucuim 23/09/15 2 1 3

Lago	Mucuim 23/09/15 0 0 0
Lago	Redondo	Marajá 23/09/15 5 3 8
Lago	Comprido 23/09/15 73 43 116

Lago	1 23/09/15 12 7 19

Lago	2 23/09/15 12 9 21

Lago	3 23/09/15 5 3 8
	Lago	4 23/09/15 16 5 21

Remanso	Lili 23/09/15 66 28 94

Lago	Redondo 24/09/15 207 104 311

Remanso	Redondo 24/09/15 66 129 195
Remanso	Peixe	Boi 24/09/15 112 94 206
Redondo	da	Questão 23/09/15 138 156 294

Lago	da	Questão 23/09/15 2 4 6

Lagoinha 23/09/15 10 6 16
Lago	Patauá 23/09/15 8 5 13
Lago	Tiririca 23/09/15 0 0 0

Lago	Aragão 24/09/15 23 15 38

Lago	Socó 24/09/15 19 23 42
Remanso	do	Cachorro 22/09/15 72 49 121
Lago	do	Cachorro 22/09/15 11 7 18

Lago	do	Jaraqui 24/09/15 3 3 6

Ressaca	do	Jaraqui 24/09/15 0 0 0

Lago	do	Araci 24/09/15 5 8 13
Lago	da	Ariranha 24/09/15 21 18 39
Ressaca	do	Socó 24/09/15 38 22 60

Lago	do	Garça 24/09/15 43 20 63

Lago	do	Garrafa 24/09/15 14 6 20
Remanso	do	Laranja 24/09/15 0 1 1
Ressaca	do	Laranja 24/09/15 0 0 0

TOTAL 1118 866 1984

OBSERVAÇÃO

CHECAR

Padronizar nomes dos ambientes. Falta o resultado 

da contagem do LADO SOCÓ (de cima); dos 3 

contadores que fizeram a contagem neste ambiente, 

somente 1 estava na reunião. Deni ficou de resgatar 

estes dados e entregar para Renato na viagem de 

Novembro.

ALDEIA MORADA NOVA - 2015

 Dados revisados pelos contadores Deni com Renato 

e Felipe (Ximbinha) no dia 09/10/2015, na aldeia. 

Houve problemas de registro das contagens; as 

anotações estavam dispersas com os contadores. 

Após a reunião geral com a aldeia, reunimos somente 

os contadores para organizar o registro; fizemos uma 

nova folha no caderno do professor, repassando todos 

os números.
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LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

- - - - -
TOTAL - - -

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA BOIADOR - 2009

Dados não disponíveis

Certificar se a contagem aconteceu.

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Cujubim - 25 12 37

Cujubinzinho - 2 2 4

Ress. Do Difirino - 0 0 0

Mauro - 0 0 0

Joari - 6 1 7

Rem. Bom Sucesso - 7 2 9
Joarizinho - 0 0 0
Cobra do Boiador - 0 0 0
Maku - 0 0 0
Ress. Do Leme - 0 0 0

Zezinho - 0 1 1
Leme - 0 0 0
Parum do Boiador - 10 3 13

TOTAL 50 21 71

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA BOIADOR - 2010

Dados retirados do relatório "Estudo para elaboração de 

um Plano de Manejo Pesqueiro das Terras Indígenas 

Deni e Paumari", Pezzuti et al., 2011.

Padronizar nomes dos ambientes

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Cujubim 12/08/11 24 9 33

Cujubinzinho 12/08/11 3 1 4

Ressaca do Difirino 12/08/11 0 0 0

Mauro 12/08/11 0 0 0

Joari 12/08/11 2 2 4

Remanso Bom Sucesso 12/08/11 4 1 5

Zezinho 13/08/11 1 1 2

Parum do Boiador 13/08/11 5 8 13

TOTAL 39 22 61

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA BOIADOR - 2011

Dados repassados por Ricardo, em 26/10/2015, no 

escritório de Carauari

Padronizar nomes de ambientes
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LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Lago Kuriza Mauru 20, 21 e 22/09/2012 1 1 2

Lago Kuriza Kuzubi 20, 21 e 22/09/2012 50 33 83

Lago Kuriza Kuzubizi 20, 21 e 22/09/2012 3 2 5

Lago Kuriza zunavaha 20, 21 e 22/09/2012 1 1 2

Lago Kuriza paru 20, 21 e 22/09/2012 14 4 18

Lago Kuriza zezinho 20, 21 e 22/09/2012 6 1 7

Ressaca bochoceso 20, 21 e 22/09/2012 27 5 32

Lago Kuriza Khuzuru 20, 21 e 22/09/2012 4 3 7

TOTAL 106 50 156

OBSERVAÇÃO

CHECAR

Dados retirados de documento Word.

Padronizar nomes dos ambientes

ALDEIA BOIADOR - 2012

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

- - - - -

TOTAL - - -

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA BOIADOR - 2013

Dados não disponíveis

Certificar se não houve contagem

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Lago Kuriza mauru 7, 8 e 9/09/2014 0 0 0

Lago Kuriza kuzubi 7, 8 e 9/09/2014 18 48 66

Lago Kuriza kuzubizi 7, 8 e 9/09/2014 12 3 15

Lago Kuriza zunavaha 7, 8 e 9/09/2014 0 0 0

Lago Kuriza paru 7, 8 e 9/09/2014 14 5 19

Lago Kuriza Zezinho 7, 8 e 9/09/2014 11 6 17

Ressaca de bochoceso 7, 8 e 9/09/2014 0 0 0

Lago Kuriza khuzuru 7, 8 e 9/09/2014 0 0 0

TOTAL 55 62 117

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA BOIADOR - 2014

Dados retirados de documento Word. Os lagos mauru, 

bochoceso e khuzuru estão na tabela do Word com um 

tracinho nos números de peixes; nesta planilha inseri 

como zero; pode não ter ocorrido contagens nestes 

ambientes, pelo fato de no lago zunavaha ter o número 

"zero"e não só um tracinho.

Padronizar nomes dos ambientes; checar se nos lagos 

mauru, bochoceso e khuzuru não houve contagem; se 

houve, resgatar e sistematizar dados

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Zezinho 13/09/15 4 9 13

Cujubim 08/09/15 39 34 73

Cujubinzinho 08/09/15 5 1 6

Parum 13/09/15 24 20 44

Mauro 09/09/15 4 6 10

TOTAL 76 70 146

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA BOIADOR - 2015

 Dados revisados pelos contadores Deni com Renato e 

Felipe (Ximbinha) no dia 10/10/2015, na aldeia. 

Padronizar nomes dos ambientes



 24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Tres Bocas - 0 0 0

Carvoeiro - 1 0 1

Remanso do Manduca - 0 0 0

Cobra - 1 6 7

Artur - 0 0 0

Parum - 0 0 0

Roçado - 0 0 0

 Ress. Da Camponesa - 0 0 0

Tiririca - 0 2 2

Maraja - 0 0 0

Peruano - 0 0 0

Paixão - 2 1 3

Beleza - 3 8 11

Arueira - 0 0 0

Tambaqui - 0 0 0

Ress. Do Tambaqui - 0 0 0

Tapiri - 0 0 0

TOTAL 7 17 24

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA ITAUBA - 2009

Dados retirados do relatório "Estudo para elaboração de um 

Plano de Manejo Pesqueiro das Terras Indígenas Deni e 

Paumari", Pezzuti et al., 2011.

Padronizar nomes de ambientes

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Paixão - 1 0 1

Tiririca - 0 0 0

Carvoeira - 0 0 0

cobra - 7 3 10

Artur - 0 0 0

Parum - 0 0 0

Roçado - 0 0 0

Arueira - 0 0 0

Tambaqui - 2 1 3

Maraja - 1 0 1

Peruano - 0 0 0

Curral - 0 0 0

Beleza - 1 4 5

Três Bocas - 3 1 4

Tapiri - 1 2 3

TOTAL 16 11 27

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA ITAUBA - 2010

Dados retirados do relatório "Estudo para elaboração de um 

Plano de Manejo Pesqueiro das Terras Indígenas Deni e 

Paumari", Pezzuti et al., 2011.

Padronizar nomes de ambientes



 25 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Paixão 10/08/11 0 0 0

Tiririca de cima 10/08/11 0 0 0

Tiririca de baixo 10/08/11 0 0 0

Carvoeira 10/08/11 0 1 1

Cobra 10/08/11 4 14 18

Artur 10/08/11 0 0 0

Parum 10/08/11 0 0 0

Aroeira 10/08/11 0 0 0

Tambaqui 10/08/11 0 0 0

Maraja 10/08/11 0 1 1

Peruano 10/08/11 0 1 1

Beleza 11/08/15 4 4 8

Três Bocas 11/08/15 1 2 3

Tapiri 11/08/15 3 2 5

TOTAL 12 25 37

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA ITAUBA - 2011

Dados repassados por Ricardo, em 26/10/2015, no escritório de 

Carauari

Padronizar nomes dos ambientes

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

25, 26 e 28/09/2012 46 40 86

TOTAL 46 40 86

OBSERVAÇÃO

CHECAR Ver se estes dados estão guardados com alguém

ALDEIA ITAUBA - 2012

Dados retirados de documento Word. Só consta o total da 

contagem e não os números de peixes por ambiente

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

- - - - -

TOTAL - - -

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA ITAUBA - 2013

Dados não disponíveis

Conferir se houve contagem

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Lago de espírito santo 2 a 9/09/2014; 13 a 20/09/14 0 0 0

Lago de Cravo ira 2 a 9/09/2014; 13 a 20/09/14 4 5 9

Lago de cobra 2 a 9/09/2014; 13 a 20/09/14 10 10 20

Lago três bocas 2 a 9/09/2014; 13 a 20/09/14 5 5 10

Lago de tambaqui 2 a 9/09/2014; 13 a 20/09/14 3 5 8

Lago corraú 2 a 9/09/2014; 13 a 20/09/14 1 3 4

Lago de tapiri 2 a 9/09/2014; 13 a 20/09/14 2 6 8

Lago de beleza 2 a 9/09/2014; 13 a 20/09/14 12 35 47

Lago de aru ira 2 a 9/09/2014; 13 a 20/09/14 0 3 3

TOTAL 37 72 109

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA ITAUBA - 2014

Dados retirados de documento Word.

Padronizar nomes de ambientes
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LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Lago Beleza - 46 43 89

Lago Tapiri - 1 4 5

Lago Curral - 1 0 1

Lago 3 bocas - 5 5 10

Lago Tambaqui - 2 3 5

Lago Cabra - 13 10 23

Lago Aroera - 1 0 1

Remanso do Panela - 3 4 7

Remanso São Francisco - 4 8 12

Remanso Borboleta - 3 6 9

Remanso Maduca - 10 13 23

Remanso Tambaqui - 2 3 5

Remanso Aroera - 0 2 2

TOTAL 91 101 192

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA ITAUBA - 2015

 Dados revisados pelos contadores (professor Lázaro) Deni com 

Renato e Felipe (Ximbinha) no dia 12/10/2015, na aldeia. 

Segundo Lázaro, a Aldeia Itauba possui 50 lagos, sendo que 

destes foram contatos somente 7; o restante será contado assim 

que a equipe se retirou de área. Além destes 7 lagos contados, 

foram também realizadas contagens em 6 ambientes de 

remanso; estes dados constam nesta planilha também. Além 

destas contagens, professor Lázaro estava chamando uma 

reunião com todas as aldeias para articulação e realização de 

contagem nos "lagos da boca", os "lagos da vigilância", que não 

estão sendo contados.

Padronizar nomes dos ambientes. Coletar as informações das 

contagens do restante dos lagos (43 lagos).

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Lago	Grande 10 24 34

Lago	Aruana 2 4 6

Lago	Japecanga	de	For	a 0 2 2

Lago	Japecanga	de	Dentro 4 7 11

Santa	Maria 4 6 10

Ressaca	do	Pirarucu 0 3 3

Lago	Munguba 4 2 6

Lago	Macaco 3 8 11

Lago	Kapukari 4 8 12

Lago	Comprido 2 2 4

Lago	Branco 3 6 9

Lago	Garça 3 1 4

Lago	Garrafa 0 2 2

Lago	Jabuti 3 6 9
Remanso	Estevao 0 3 3

TOTAL 42 84 126

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA TERRA NOVA - 2009

Dados retirados do relatório "Estudo para 

elaboração de um Plano de Manejo Pesqueiro 

das Terras Indígenas Deni e Paumari", Pezzuti 

et al., 2011.

Padronizar nomes de lagos
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LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Cachaça 3 1 4

Remanso Estevao 2 2 4

Jabuti 2 0 2

Branco 11 4 15

Ressaca	do	Tronqueira 5 1 6

Tronqueira 12 0 12

Ariranha 0 1 1

Kapukari 24 5 29

Arati 0 0 0

Copaiba 0 1 1

Macaco 2 1 3

Munguba 0 1 1

Grande 26 21 47

Aruanã 0 1 1

Japekanga de for a 13 2 15

Japekanga de dentro 6 4 10

Redondo do Japekanga 4 0 4

TOTAL 110 45 155

OBSERVAÇÃO

CHECAR Padronizar nomes de lagos

ALDEIA TERRA NOVA - 2010

Dados retirados do relatório "Estudo para 

elaboração de um Plano de Manejo Pesqueiro 

das Terras Indígenas Deni e Paumari", Pezzuti 

et al., 2011.

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Lago do Garça 16/08/11 4 2 6

Lago do Cachaça 16/08/11 0 0 0

Remanso Estevão 16/08/11 8 4 12

Lago Jabuti 16/08/11 2 2 4

Lago Branco 16/08/11 7 3 10

Ressaca do Tronquera 16/08/11 2 2 4

Tronquera 16/08/11 11 9 20

Ariramba 16/08/11 5 1 6

Capucari 16/08/11 44 11 55

Arati 16/08/11 0 0 0

Lago de Macaco 17/08/11 11 6 17

Munguba 17/08/11 2 2 4

Lago Grande 17/08/11 7 10 17

Ressaca do Pirarucu 17/08/11 6 0 6

Lago Apuí 1 17/08/11 1 1 2

Lago Apuí 2 17/08/11 2 1 3

Aruanã 17/08/11 3 0 3

Japecanga de for a 17/08/11 15 6 21

Japecanga de dentro 17/08/11 2 2 4

Redondo do Japecanga 17/08/11 18 1 19

TOTAL 150 63 213

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA TERRA NOVA - 2011

Dados repassados por Ricardo, em 

26/10/2015, no escritório de Carauari

Padronizar nomes dos ambientes
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LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

- - - - -

TOTAL - - -

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA TERRA NOVA - 2013

Dados não disponíveis

Teve a contagem? Se sim, ver com quem/onde 

pode estar guardado isso

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

- - - - -

TOTAL - - -

OBSERVAÇÃO

CHECADO

ALDEIA TERRA NOVA - 2014

Segundo relatório Word, consta contagem no 

dia 25/09/2014. Porém, a tabela contem nomes 

dos lagos e os campos de números estão 

vazios

Não houve contagem em 2014; confirmado na 

aldeia

LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Lago japicaga 17-19/09 8 5 13

Lago aruanâ 17-19/09 10 16 26

Lago grande 17-19/09 13 21 34

Lago papicaga novo 17-19/09 12 5 17

Lago ariraba 17-19/09 0 3 3

Lago mocomba 17-19/09 3 6 9

Lago araci 17-19/09 0 4 4

Lago macaco 17-19/09 4 3 7

Lago campocari 17-19/09 34 20 54

Lago troquilo 17-19/09 29 2 31

Lago troquilo novo 17-19/09 24 8 32

Lago branco 17-19/09 14 10 24

TOTAL 151 103 254

OBSERVAÇÃO

CHECAR

dados retirados de relatório em Word; 

contagens realizadas entre os dias 17 e 

19/09/2012

Padronizar nomes dos lagos. Nomes copiados 

conforme escrita no relatório Word

ALDEIA TERRA NOVA - 2012
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LOCAL (lago, ressaca, sacado, etc.) DATA BODECO PIRARUCU TOTAL

Remanso do Estevão 97 38 135

Lago Japecanga 31 17 48

Lago Troqueira ("troqueru") 51 26 77

Lago Muguba 57 21 78

Lago Redondo 33 12 45

Lago Furo do Macaco 20 16 36

Lago do Apuí 22 8 30

Lago do Jabuti 34 24 58

Lago do Troquera (2 lagos mesmo nome) 64 33 97

Lago Grande 58 29 87

Lago Capucari 67 32 99

Lago Japecanga Nova 29 10 39

Lago do Aranha 40 24 64

TOTAL 603 290 893

OBSERVAÇÃO

CHECAR

ALDEIA TERRA NOVA - 2015

Coletar	durante	viagem	de	Novembro	as	

informações	dos	9	(nove)	lagos	faltantes	para	

inserir	nesta	tabela

Segundo	informações	repassadas	em	reunião	na	

Aldeia	(14/10/2015),	são	22	(vinte	e	dois)	lagos	da	

área	de	Terra	Nova.	Destes,	havia	sido	realizadas	

contagens	em	13	lagos,	ainda	faltando	contagem	

em	9;	esta	contagem	seria	realizada	em	seguida	de	
nossa	saída	de	área
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5.2. Registro Fotográfico 

  

1. Reunião com indígenas Deni, para revisão e sistematização de dados de contagens 
de pirarucu; Aldeia Morada Nova, rio Xeruã, médio Juruá. 09/10/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fotografia de página de caderno de registros das contagens de pirarucu realizadas 
pelos Deni da Aldeia Morada Nova, rio Xeruã, médio Juruá. 19/10/2015. Todas as 
fichas foram revisadas e um novo registro gerado, conforme as informações eram 
validadas durante a reunião. 
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3. Reunião com indígenas Deni para discussão sobre manejo de pirarucu; Aldeia 
Boiador, rio Xeruã, médio Juruá. 10/10/2015. 
 
 

4. Conversa com grupo de indígenas Deni contadores de pirarucu para sistematização 
e validação de registros de contagens; Aldeia Boiador, rio Xeruã, médio Juruá. 
10/10/2015. 


