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Tauahu Mewká Pingowea
o tracajá e seu manejo
nas Terras Indígenas do Oiapoque
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O tracajá no nosso território
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Nós, povos indígenas do Oiapoque, sempre cuidamos
da nossa Terra Indígena. Temos nossas regras internas
de caça e pesca com respeito aos seres que cuidam
dos lugares e das espécies (os karuanas, “donos” ou
“mães”). Fazemos vigilância dos limites da demarcação,
e valorizamos as riquezas da biodiversidade que nós
temos. Quando se fala de conservação, pensamos em
cuidado, porque nossa terra abriga muitas vidas. Nós
temos que cuidar dos animais, das árvores, de todos
os seres da floresta, dos rios e protegê-los para que
nunca desapareçam.

TI
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Os ambientes aquáticos abrigam muitas espécies de
peixes, jacarés e, ainda, vários tipos de tracajá que
são animais importantes na nossa alimentação em
diferentes épocas do ano e fazem parte do nosso modo
de vida.
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Aldeias que fazem o manejo (2020)
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Nós, Palikur Arukwayene, Karipuna, Galibi Kalin’ã
e Galibi Marworno, vivemos no norte do estado do
Amapá, nas Terras Indígenas Galibi, Uaçá e Juminã.
É uma região muito diversa e rica de espécies de
peixes, caças e aves. Tem áreas de floresta, campos
alagados, muitos lagos e igarapés. São quatro rios
principais: Uaçá, Urukawá, Curipi e Oiapoque. E ainda
tem manguezais na foz do rio Uaçá, pois está próximo
do oceano. Há ilhas de terra firme no meio dos campos
alagados onde construímos nossas aldeias e fazemos
nossas roças.
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Nossos conhecimentos sobre os tracajás

Tauahu e Mewká são dois nomes dados ao tracajá
pelos povos do Oiapoque. Tauahu é na língua kheoul
falada pelos Karipuna e Galibi Marworno, e Mewká
é na língua Parikwaki do povo Palikur. Na língua
Galibi Kali’na, chamamos de Pingowea e o tracajá
menorzinho chama Alakaka. Chamamos também de
tracajá cabecinha, em português.
O tracajá é um animal de casca dura, que tem marcas
amarelas na cabeça quando pequeno e que vive na água
doce. Tem um bico perigoso que usa para morder e se
defender. O tracajá macho é menor que a fêmea, mesmo
quando é velho. A fêmea é maior, mesmo jovem.

Na nossa região tem vários outros tipos de tracajás:
cabeçudo, aperema, machado, matá-matá e tracajá
pitiú. O mais parecido e mais amigo do tracajá
cabecinha é o cabeçudo.

Cabeçudo

Jabuti amarelo

O tracajá vive nos lagos, campos alagados e rios
onde busca seu alimento. Quando ele é pequeno,
ele come limo da água. Ele come plantas aquáticas
como “tramalha de camarão”, que parece uma rede
fininha, e também mururé, vitória régia, folha de
lontra, barranco e bôm selés.

Muçuã

Aperema

O tracajá não vive só no fundo da água. Ele precisa
de sol para esquentar o corpo. Ele sai para pegar sol
no tronco do galho seco, nos barrancos, no aningal
e outros lugares que ele acha bom.

Jabuti vermelho

Como

o tracajá se reproduz

Quando inicia o verão, nos meses de junho e julho, os
tracajás machos e fêmeas se reúnem nos lagos, onde
se pode ver muitos boiando. Quando a fêmea encontra
o macho ela engravida e vai produzir ovos.
As fêmeas desovam no verão, entre os meses de setembro
e outubro, quando os rios estão baixos e tem muito lugar
para elas colocarem os ovos. Elas desovam no savan du
(áreas de cerrado), nas beiras secas e barrancos dos rios,
nas raízes de buriti e até nas nossas roças. Chegam a
colocar 40 ovos. Os filhotes saem dos ovos cerca de dois
meses depois, em dezembro, quando já está no começo
da época de chuva da nossa região.
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Importância do tracajá na nossa cultura
A l i m e n ta ç ã o
O tracajá é um alimento muito apreciado entre nós
e faz parte da cultura dos nossos povos. Gostamos
muito de comer o tracajá adulto mas, também, os seus
ovos. Nós temos o costume de comer tracajá assado,
principalmente no fogão à lenha. Comemos também
cozido e com pouco tempero, para saborear bem o
gosto da carne do tracajá. Se o tracajá for pequeno
(macho) a gente prefere comer assado inteiro no fogo.
Se for grande, nós primeiro tiramos a carne do casco e
o peito e colocamos para assar. São mais as crianças
que comem o peito do tracajá, pois é a parte que tem
mais carne.
Os ovos nós comemos de diversas formas: cru, cozido
ou frito que podem ser misturados com farinha seca
ou chibé.

Receita:
Chibé de tauahu:
Pega farinha, bota água
até cobrir para amolecer e
tufar. Coloca de molho às
10 da manhã e prepara 16
horas. Bate bem os ovos
crus e mistura na farinha
que ficou de molho. No final
nem dá para perceber o
que é ovo e o que é farinha!

Remédio
Antigamente se usava
a casca do tracajá para
fazer remédio. A banha
serve para preparar óleo
que se passa nas partes
do corpo onde se tem dor.
A mandíbula do tracajá
era usada para passar no
queixo de crianças de 3 a 4
anos para parar de mamar
mais rápido.

A r t e fat o s
Os ossos servem para fazer butu, colocar na ponta da flecha que usamos
para pegar pássaros pequenos. Usamos a casca
do tauahu para fazer artesanato. Fazemos também
colares.

Grafismo
Nós temos várias mak (grafismos) que representam animais ou partes de seu corpo que usamos para decorar
artefatos, nosso corpo e objetos rituais. Mak Tauahu
representa o desenho do casco do tracajá.
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Jeitos de capturar o tracajá
Temos várias técnicas de pegar o tracajá, que a gente
usa dependendo do lugar onde ele está nas diferentes
épocas do ano. Entre agosto e o fim de novembro se
pega com arco e flecha, quando ele sobe e boia nos
rios e poços. As pessoas procuram e veem quando eles
boiam ou sobem no ramo do arapari para pegar sol.
Quando eles boiam são flechados pelas costas com
sararak. É assim que pega o tracajá entre os meses de
agosto até o final de novembro.
Antigamente se usava mais tapuá e flechas, e passava
o dia inteiro remando devagar procurando tracajá.

Nossos

instrumentos e técnicas

Tapuá – é um tipo de arma que captura o tracajá
enquanto ele está nos rios, lagos e campos. É feita de
marapinima, uma madeira vermelha muito dura, com
uma corda presa para segurar. A ponta é de ferro que
fica presa à haste por uma corda curta.
Quando a arma é lançada e fisga o casco do tracajá a
ponta de ferro se separa da haste, mas fica presa pela
corda por onde se puxa o animal para a canoa.
Sararak – é um outro tipo de arma de capturar tracajá.
Tem forma de flecha e é lançado por um arco feito de
marapinima. A flecha é leve e boia, mas tem um pedaço
de marapinima na extremidade onde se encaixa uma
ponta de ferro que fica amarrada nela por uma corda
fina de 4 metros. A marapinima protege a flecha de
quebrar quando é lançada e bate forte no casco do
tracajá porque é uma madeira dura. Quando a flecha
acerta o tracajá a ponta de ferro se solta desenrolando
a corda. Depois é só recolher a flecha que fica boiando
na água e puxar o tracajá.

A Pesca
Quando os tracajás desaparecem
e vão para os lagos, nós usamos
outra qualidade de pesca. Quando
começa a época seca e os rios e
lagos estão mais rasos, as pessoas
pegam o tracajá no mergulho.
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Ao procurar tracajá nos lagos, as pessoas remam devagar e
vão olhando para enxergar o tracajá no fundo da água. Quando
aparece aquele siriringar – padrão próprio de bolhinhas de ar
na superfície da água que resultam da respiração de animais
submersos – que a gente reconhece que é do tracajá, a pessoa
rema e chega bem pertinho e pula sobre ela na água e pega.
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Os perigos na vida dos tracajás
A vida dos tracajás não é fácil. Eles sofrem vários tipos
de ameaças ao longo do ano inteiro, tanto a mãe tracajá
quanto seus ovos e filhotes. Ele sofre mais ameaças que
seus outros parentes. As pessoas gostam muito de comer
ovos e, por isso, tiram muitos durante o período da desova.

Além das pessoas, as
raposas e jacurarus também
são predadores que abrem
os ninhos e comem os ovos.
Há, também, as formigas que
costumam invadir os ninhos
e atacar os filhotes, que
acabam morrendo antes de
sair do ovo.
Os filhotes que sobrevivem e
saem dos ninhos no começo
das chuvas também não
estão a salvo. Ao sair do
ninho, correm para água mas,
ao chegar lá, já encontram
grandes peixes como a
piranha preta e o trairão
esperando para comê-los.
Quando são adultas, as mães
tracajás perdem a vida para
as onças e homens, que as
pegam quando elas saem
da água para desovar no
savan du no verão (cerrado).
Depois da desova, as pessoas
capturam tracajá de sararak.
As fêmeas de tracajás são
capturadas também no
inverno, de abril a maio,
pois elas saem para comer
nos barrancos e as pessoas
pegam com tapuá. Quando
começa a época seca e os
rios e lagos estão mais rasos,
as pessoas pegam o tracajá
no mergulho.

Segundo o senhor Manoel
Azimiro Charles, o tempo
vai mudando, a população
vai aumentando e os
animais também mudam:
“onde os tracajás ficam
esquentando em cima das
árvores, se uma pessoa
for atirar, o tracajá não
vai mais aparecer neste
lugar, ele vai para outro
lugar e é assim que
vão desaparecendo os
tracajás.”
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Nosso modo de manejo e de cuidado com o tracajá

Com o tempo a nossa população foi crescendo e, com isso,
mais pessoas consumiam tracajás e seus ovos, até que elas
começaram a diminuir nos lagos e rios e ficou difícil de encontrar
para comer. Por causa disso nossas lideranças definiram uma
regra de não pegar tracajá durante a época da desova para elas
terem chance de ter filhotes. Era um tipo de manejo nosso para
proteger os ovos. Mas muitas pessoas continuaram a tirar ovos
para comer ou vender na aldeia.
Em 2005 os Agentes Ambientais Indígenas (Agamin) fizeram um
intercâmbio no município de Pracuúba (AP) e aprenderam um
jeito novo de manejo para proteger os ovos de tracajá, já que
era difícil de proteger os ninhos nos locais naturais de desova.
Nesse tipo de manejo, nós retiramos os ovos dos ninhos naturais,
na estação seca, e transplantamos para uma área onde serão
protegidos até nascerem. Depois que os filhotes crescem um
pouco, soltamos novamente no rio.
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Como fazemos o manejo do tracajá
Primeiro, nos reunimos para planejar o manejo e
organizar as equipes de cada região para percorrer
os campos e praias, em busca dos ovos de tracajá.
Sabemos bem encontrar os ninhos porque aprendemos
com nossos pais desde pequenos.
Nós retiramos os ninhos e colocamos os ovos enterrados
com a terra do mesmo local em caixas de isopor, para
transportar até a aldeia.
Cada Agamin organiza em sua aldeia a construção
de uma caixa de madeira suspensa, cheia de areia
(incubadora), para onde transplantamos os ninhos do
mesmo jeito que encontramos na natureza.
Nós registramos o número de ovos e a data do transplante
para saber o tempo de incubação até o nascimento dos
filhotes.
Quando os filhotes nascem, colocamos eles em bacias
com água e alimentação natural por 3 ou 4 meses, até
ficarem mais fortes e um pouco maiores para a soltura.
Toda a família participa do cuidado.
Nesse período fazemos palestras na escola sobre o
manejo e a importância de cuidar do tracajá para que
ele nunca deixe de existir na nossa terra indígena. Este
é o momento de ensinar as crianças o que é o manejo,
como se faz, para que serve e qual a importância para
o futuro. Assim quando crescerem saberão não só tirar
da natureza, mas colaborar e saber viver com ela.
O momento da soltura dos filhotes de volta ao rio é um
grande evento na comunidade, com participação das
crianças, moradores e conta com apoio dos professores
e lideranças da aldeia.
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Nosso manejo e o aumento do tracajá na natureza
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Nós estamos fazendo o manejo dos ovos de tracajá
desde 2006 com apoio de parceiros e o número de
filhotes que soltamos no rio vem aumentando com os
anos. Entre 2009 e 2013 tivemos algumas dificuldades
em encontrar apoio e quase desistimos de seguir o
manejo. Mas em 2014 recomeçamos e o trabalho dos
Agentes Ambientais fez com que várias aldeias de outras
regiões das Terras indígenas do Oiapoque aderissem ao
manejo, principalmente a partir de 2018. Isso resultou
num aumento grande de filhotes protegidos e liberados
na natureza.
Atualmente, as aldeias envolvidas no manejo são:
Kumarumã, Karibuen, Aruatu, Flamã, Kumenê, Kamuywa,
Santa Isabel, Taminã, Japiim, Tukay e Uahá.
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Mesmo nas aldeias pequenas como Flamã, Aruatu e
Karibuen, no rio Uaçá, as pessoas se dedicaram muito,
toda comunidade se envolveu e conseguiu coletar
muitos ovos e soltar muitos filhotes.
Já notamos uma diferença no número de tracajás na
nossa região desde que começamos o trabalho. Antes
era difícil de ver tracajá pegando sol, nos galhos das
aningas. Agora a gente vê mais tracajá, de todos os
tamanhos, nas beiras dos rios Urukawá e do Uaçá.
Neste ano de 2020, nós batemos o recorde e coletamos
mais de 3 mil ovos!
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O tracajá e nosso PGTA

Hoje nós, AGAMIN, somos um grupo que luta pelo direito que temos dentro e fora da
nossa terra indígena. Estamos muitos felizes em ver o resultado do nosso trabalho.
É muito importante ter um Agente Ambiental Indígena. Agamin é o nome de um pássaro
que cuida muito da natureza, ele sempre planta as sementes para que a mata e as
florestas sempre cresçam cada vez mais. Porque é a terra, as florestas, que fornecem
grande quantidade de vida para nós.

As atividades de manejo do tracajá estão de acordo com o Programa de Gestão Territorial e
Ambiental dos Povos Indígenas do Oiapoque (PGTA) e com o Plano de Vida, que são instrumentos
que construímos coletivamente para planejar nosso futuro e das próximas gerações. Temos vários
parceiros que apoiam esse trabalho, sejam instituições governamentais e não governamentais
como Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé), The Nature Conservancy (TNC), Fundação
Nacional do Índio (FUNAI), Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SEMMAM).
Chamamos nosso projeto Kamahad Tauahu – Nukagmada Mewka, que significa nas nossas línguas,
“amigos dos tracajás”. Essa é uma forma de explicar para as crianças o nosso trabalho.
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