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YANONAMI HAPA AKA WANO WÃHIMAI PIYËKËPOREWË  

Hapa tëhë ei siki oni wahimio tëhë ei pë aka wã hami 
Portugal urihiteri pë ã rë haɨwei, Japão urihiteri pë ã rë 
haɨwei, Inglaterra urihi teri pë ã rë haɨwei, Yanomamɨ maxi 
pë ã rë haɨwei, nhegatu, ɨnaha ei sikɨ oni tamoma, wãha 
yaprarewë pë xo, ei norimi pë xo yama ki aka wã rë haiwei. 
Pei yama siki nohi wãha puhiamamai yaro, siki, wãha 
yuaihe, miihe, kãi hiriihe, hei a pita ha pë ihihiru pruka rë 
periai aka rë praukui. Norimi ai yama pë kãi ha nakarëni 
kama pë aka warii hami siki oni yãpraremahe Tukano pë xo, 
huape pë xo (Argentina a urihi ha). Napë aka wã hami 
Espanha urihiteri pë ã rë haɨwei, França urihiteri pë ã kãi rë 
haɨwei. Brasil a pita ha, të pë ã rë haiwei 160, 180 pëma ki, 
yama ki puhi toprarou .  



 

  
Ei siki oni rë kui kamiyë urihiteri yama kɨ ã rë haɨwei ei 

napë pruka mimorewë siki oni: http//ppbio.INPA.gov.br  

oni yãprarewë pë  
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No uhutipi wãhimiporewë....  

Aldevan a rë keprarionowei urihi hiima he wãha 
yehiporewë, Amazonas a pita ha. Pë hii Baniwa 
urihiteri a kuoma, pë nii Tukano urihiteriyoma a 
kuoma. Baniwa urihiteri pë wãha yai tirewë, wii 
wahawaha pë pata tiyëihe ha.  
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Sr. Aloisio wãha    

kuorewë urihi ha a     

për ɨ a, hikari tëka ta ɨ ,  ɨ h ɨ     

a kãi.   
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Noemia wãha kuoremi urihi puhi mɨremi 
Brasileira japonesa a no xiemaxɨnɨ, peripo pë no 
taemotimapɨ taɨ.  
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Ei të wãha oni rë kui pei të    

wãha yai Amazônia a urihi ha    

të rë kuaanowei   

Ikeda a rë kui urihi puhi    

m ɨ rewë Japon urihiteri kë    

a. Urihi a no hiimap ɨ   oni rë    

m ɨɨ wei kë a.   
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Março a peripo kuo tëhë, wɨyate mɨ ruwë tëhë, 
Noemianɨ Baniwa urihiteri a he waroma Sr- 
Aloisionɨ xikɨ yaharai pë makepraɨ tëhë arana kɨha, 
Noemia e kukeyoruma wɨɨ a kasi pata ihewë no 
kirii peripo pënɨ, hikari tëka ha ei pei yo kasi ha pë 
rë toanowei.  
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– Katehe të mɨ wɨyate, sr. Aloisio!  

– Wa huɨ totihioma, Noemia?  

– Katehe! Peripo wa pe he no rë ɨhɨpɨ 
harenowei!   

Wamotima rë pë?  

– Hum... kui. Pei ya pë wãha oni taei pario.  

– Weti hamɨ norimɨhë Ikeda kë a? Wahë kɨ 
riã nohi pruka hupërei? Sr. Aloisio a warima.  

– Yoyo pë ha tararɨnɨ, abacaxi si pë no 
hikaripɨ ha të pë no uhutipɨ tëaprama.  

– Abacaxi si pë no hikaripi ha? hum ....a hai 
tao yoruimi no kirii kë; pë tëki titi rë hayuikurei 
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tëhë,  ira ya mayo iha tararirei ha... – sr. Aloisio a 
puhi owahawë.  

– Ira? Peheti rë kë? Noemia a kirirariyoma.  
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Të no ha kutaikunɨ wãhimaɨ, Ikeda kɨpɨ Aldevan a 
rë kõoimaɨwei hikari tëka hamɨ naxi kokɨ, raxa, puu 
sikɨ, prãki ãsi ei ai të pë nikereamorewë xo.   
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Mi titi ha iar ɨ n ɨ ,    

peripo a hetu misi ham ɨ     

m ɨɨ   ha kuikun ɨ , Aldevan    

a wã hama:   
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– Noemia, wa puhi tao  
urihi hamɨ yãa hena pë ha 
hisihisima ei peripo rë të pë 
xii?  

– Awei, ya si pë oni mɨɨ 
waiki. Napë puhi taotao pënɨ 
peripo xii kuaarewë të pë 
wãha yuaɨhe, ya të pë pei ya 
mamo kɨnɨ urihi ha tapraɨ tao 
tama.  

– Hei të mɨ titi rë kure 
naha peripo a mao tëhë, të pë 
xii përɨsɨ mɨo. Wa të pë rii ma 
mɨɨ?   
Aldevan pë warima.  

– Hum... ya puhi kui  

ma kui, sr. Aluisio pë ã wa rë 
hapërei të no hõra irapiwë. Ɨra 
ya pë no kiri tai no motahawë!  
Noemia a wã hurayoma.  

– Ɨranɨ pëma kɨ no kiri kãi 
taɨ, Noemia! Kama a rë 
hupraaɨwei ha wa nohi 
tapouwei tëhë, wa nohi tapou 
mɨ hetuopë!   
Aldevan e ã hamahe.  
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Ikedanɨ mamikai të pë ã rë hirinowei, a xi 

toprarioma pei të wãha ha.  

– Ah! Ei ya të pë kãi mɨɨ xi totihiwë! Haɨmo, 
Noemia! Haɨmo!  

Aloisio e ã hama:  

– Urihi hamɨ no wãriwãri oru kë pë. Wama 
kɨ huɨ xi rë totihitai, pë mamikɨ pesi ta titihiraru, 
haru wakë xo, haɨ taahërɨhe pë ta kõa waikitapo.  

Noemia puhi kirihiwë, a kãi hua mɨ heturayoma.  
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– Të mɨ ruwë no motahawë! Të no kirihiwë!   

Kama Ikeda ɨnaha a rii kuɨ:  

– Asi yai! Totihitawë he torewë!   

Kama Aldevan ɨnaha a rii kuɨ:  

– Kamiyë iha wahë kɨ ta huɨ aheteiku! Pei yo 
wahë kɨ ta hɨsɨkarɨ! Wahë kɨ rë huimi ha wahë kɨ ta    

mano yëiku!   
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Urihi a mɨ amo ha, Aldevan e ã 
hamahe:  

– Kuikë, haru wakë pë xii 
ta maamakɨhe!   

– Pruka? Noemia ã wa 
kiriri – Awei, pruka, Noemia!  
Aldevan ã wa huo:  

– Ipa ya xii maamakihe. Ai 
kuikë? Ikedanɨ wãrii.  Aldevannɨ 
të wãhɨmaɨ:  

– Kuikë, pei pëma kɨ 
mamo kɨnɨ titiprou mɨ titititi të 
ha. Waiha pita hamɨ pë mamo ta 
yëiku, yãa hena hisihisima, përɨsɨ 
pë xii kuaaɨ, pëma të pë mɨɨwë. 
Manaxi, ei peripo të pë xii wai 
mɨo.  
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Dez minuto të ha kutarun ɨ ...   
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–   Oh! Hei kapuraxi ya    

pë  m ɨ re, pei ya mamik ɨ     

m ɨ   ha! Yãa hena xii    

kuaa ɨ   kure! Noemia a xi    

toprarioma.   

–   Xëta yai! Ya të kãi    

m ɨ re! Peheti ! Peheti !    

Të pë xii! Ikeda e puhi    

topraroma.   
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–   Urihi  ɨ h ɨ   pë pruka    

ham ɨ   Të pë hei për ɨ s ɨ   pë xii    

kuaa ɨ   tawë? Ikeda e puhi k ɨ     

rërëran ɨ   e ã hama.   

–   Awei, pei sik ɨ   oni ha të    

kua Ikeda. Pei wa të yai m ɨɨ   tëhë katehe    

ë të, peheti? Noemia e ã huo.   

–   Exi të ha ai tëhë ya rë urihi ham ɨ     

hupërei tëhë ya të pe he rii haa ɨ   mao    

kupërei. Ikedan ɨ   wãrii.   

–   Wa hu ɨ   tëhë haru wa    wa   wakë    

maprama ɨ   par ɨ rayoma? Aldevan ɨ   a    

warima.   
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–   Humm... ma! Ikeda a puhi ku ɨ .   

–   Ha!ha!ha! Puhi taotao kë wama k ɨ !  Wama k ɨ     

puhi taokei  ɨ h ɨ   të pë pruka taemou tao tama, pei të    

xii ham ɨ   wa te he haapë! Aldevan e kuma.   

–   Wa peheti! Ikeda e ã hama. Ya puhi  ɨ naha    

unomi: urihi a maprarioma, napë xaponop ɨ   xii    

mahu praowei tëhë yama të k ɨ   puhi riã wãkai    

tao wa yai rakë katehe të pë ham ɨ , awei?    

–   Peheti  –   Noemian ɨ   të pehetiapra ɨ .   
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–   Xëta yai ei no uhutip ɨ     

toamamotiman ɨ   xii no uhutip ɨ     

wai tëoprou yaia !   –   Ikeda a    

huxutarioma.   
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Aldevan ɨ   k ɨ p ɨ   y ɨ m ɨ kama ɨ :   

–   Pë mamo ta yëtaru të xii rë kure ha    

haru wakë a xii ta homopramar ɨ he, exi të    

kuaa ɨ , pei të xii pata prao tëhë?   
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–   Pëma k ɨ   m ɨ   ta pruka ximorepro, pei pëma k ɨ   e    

ha pëma të no uhuti p ɨ   keaprapë. Hã ɨ mohe!    

Pëma k ɨ   ta kõohër ɨ ? Ɨra mamo pata yëre kë të...    

Noemia a kuma.   
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Mamikai, pë     

xokerayou, urihi a ã    

hiriihe ha, a ri rĩxa ɨ he    

ha, për ɨ s ɨ   pë xii m ɨɨ he    

ha yãa taretare hena pë    

ham ɨ   aru wakë pë xii ha    

aak ɨ hen ɨ , pë kõrayou    

xoaoma.   
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Noemia iha  ɨ ra e nohi pata    

tapou tapra ɨ , Aldevann ɨ     

no patap ɨ   pë iha të pë rë    

kuaanowei e të pë wãha no    

wayoa ɨ :   

Hapa tëhë, Amazonia a    

urihi ha, hiima he wãha    

rë yaima ɨ wei ha, no    

patap ɨ   pën ɨ   hoko    

mahi poa ɨ   m ɨ   ha    

aruhen ɨ , urihi ha    

m ɨ   amo ham ɨ , pei    

mak ɨ   ahete ha.   

Nii a kõmi    

kuonomi.    

Të hõra xi pata toë    

ha  pëprarun ɨ   urihi a    

m ɨ   amo ha.   

xomao tëhë   
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Mii mi ikukema,   

Mii mi ikukema    

mohom ɨ   a ha    

mohom ɨ   a ha u.   

mohom ɨ   a patan ɨ   tom ɨ   a xëmahe. Mohom ɨ   a    

ha yaxuprar ɨ hen ɨ , yohu pata tëremahe. Ikuta a ha    

koikun ɨ , paxo k ɨ   he haremahe, k ɨ   kãi niararemahe   

Pë ram ɨ   hu ɨ   no mohotip ɨ , e të m ɨ   pata rë    

titirayonowehei.   
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Të m ɨ   ti ti , ka ɨ   wakë kuonomi,    

y ɨɨ   k ɨ   kuonomi pë rë miowei,    

Pe xi warikema yahi ham ɨ   pë rë    

kõoprouwei.   

Ɨ ha rë pë puhi yai    

xatiprakema no patap ɨ   e pë ã    

rë hanowehei, mi ti ti  ha, yãa ei    

hisihisima të pë xii kuaa ɨ ,  ɨ h ɨ   rë    

të pë xiin ɨ   pei yo pë kasik ɨ   urihi    

ham ɨ   wah ɨ m ɨ pouhe ha.   

I   h ɨ   rë tëhë, të m ɨ   ti ti  ha    

yahi ham ɨ   yo rë huhër ɨɨ wei    

yo tararemahe. Për ɨ s ɨ   pë    

xii ham ɨ   pë xapono a ha    

kõprarioma nii pruka xo, kama    

urihiteri norim ɨ p ɨ   xo a rë    

ti heti manowehei.   
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Të pë yai ha tararɨnɨ a puhi xatikema pei të wãha 
ha. Ihɨ të mɨ titi ha Noemianɨ kirii të nohi rë 
mohotuprarenowei a rë mikehërɨnowei.  

Ihi të mɨ harika ha, Aldevan e rë xurukonowei 
kete pë rĩya ha taeni Ikeda a nakama:   

– Ikeda, kumato hi rë uprare të rapahare, 
yoyo onioni pë no kuopɨwë pokopoko u ha wa të 
no ɨhɨpɨapë. Haɨmo!  

Ikeda e ha xurukoronɨ kɨpɨ rë ayonowei.  
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E puhi tao waikiwë yaro e ã yai haɨ yaro, Ikedanɨ 
ɨra e mayo no uhutipɨ rë hikari ha makatahu a ha 
tërenowei e të no uhutipɨ wahɨmɨkema.  

Sr. Aluisio iha ɨra wakëwërimɨ e hõra kuoma.  

  

Të no wai ha tetehetarun ɨ   waiham ɨ ,    

w ɨɨ   pë kasi pata ihewë no kirii    

kumato, wãima, kurata k ɨ   xo. Ikeda    

a puhi topraroimama, xi tiahawë no    

kirii të pë wãha nohi rĩya ha keaman ɨ .   

–   Noemia, Noemia!wa rii ma    

pehetimoimi yahë të pë rë hikari ha    

tarar ɨ he ha!   

–   Exi wahë të tararei kuhe?   

–     I   ra tutetute yahë mayo    

tararei kuhe!    

–   Ah !wa nasiwë! Ware    

a kirima tihe! Noemia a    

huxutarioma.   
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Aldevan e ã he yatiwë   

– Awei, Noemia,matawë  

wɨyaha, urihi pë maa xii mɨɨ ayao  
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tëhë, ɨra wakëwërimɨ a patanɨ pema 
kɨ mɨma.  

  

– Marë kui! Ya wã haɨ 
waikitaopërei! Peheti wa wã kuoma, 
pëma kɨ xurukano tama!   

– Hahahaha... Sr. Aluisio taerewë 
pë ka no ikama.  

– Pei mamo yëoma wa urihi a hamɨ 
mɨ titi rukëɨ mɨɨ ha yãa wa henapë xii 
mɨɨ ha!? Ira iha tute të wãha kutaa 
tama iha!  
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Ei të pë xii m ɨ rahen ɨ   pe xi rë    

toaanowei inaha të no watëa kukema.   

Waiham ɨ   hëyeha a puhi ha taor ɨ n ɨ ,    

Noemia xo, Ikeda xo taemotima te he    

yaxuxap ɨɨ   xoakema për ɨ s ɨ   pë xii ham ɨ .   

Porakap ɨ   a raxa ha kutarun ɨ , wãha no    

wëyerewë të m ɨ p ɨ a xoarema për ɨ s ɨ   pë    

xii rë kuaa ɨ wei tutetute a ha tarari ɨ hen ɨ     

Amazonia a urihi ha.   
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Puhi taore Cristi na Sayuri Maki e    

wãha yehimakemahe. Puhi taomaremi,    

mokomoko a rë nomarayonowei e    

wãha peripo pë huka   i   xi toti hitawë xi    

keyohoi no    i   h ɨ p ɨ a ɨ   xi toti hitaonowei,    

Amazonia a pita ha.   
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Wahano wëpou mɨ yapaorewë  

2005 a raxa kuo tëhë, hapa ya he përɨsɨ xii 
kuaarewë harema. Brasil a pita ha. Përɨsɨ pë xii yai 
rë kuaaɨwei mi titi ha pë yai mɨmou. Weti naha wa 
puhi topraranɨ wa puhi keo ta mao. Kamiyë ya puhi 
hamɨ wãha no yaprarewë pë puhima taowei të pë 
wãha nohi wëyëɨ maomahe ai të pë iha   

Peheti hei sikɨ oni rë kuinɨ ai të pë rë kui të pë 
mamo ruruaɨ, warii të taɨhe, urihi a mɨɨhe. Hei 
tëhë, pruka pë yai përɨsɨ xii kuaarewë taɨhe.  

Ai pë pruka kuprawë xoai kë të urihi hamɨ.   

Pëma pë nohi ta pëyëpo, pëma pë no ta ɨhipɨarɨ! Ai 
tëhë kahë warii ihorema kuprou tutetute wa rë 
taepraɨwei.  

Cassius V. Stevani  

Puhi taomarewë USP  

  
Brasil a pita ha pë përɨsɨ xii kuaaɨ pë rë 

kuprai pë wãha oni  

1 Gerronema viridilucens Desjardin, Capelari & Stevani 2005 2 Mycena 

aff. abieticola Singer, Beih.   
3 Mycena albororida Maas Geest. & de Meijer 1997   
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4 Mycena aspratilis Maas Geest. & de Meijer 1997   
5 Mycena asterina Desjardin, Capelari & Stevani 2007 6 Mycena 

deformis Maas Geest. & de Meijer 1997   
7 Mycena deusta Maas Geest. & de Meijer 1997   
8 Mycena discobasis Métrod 1949   
9 Mycena fera Maas Geest. & de Meijer 1997   
10 Mycena globulispora Maas Geest. & de Meijer 1997   
11 Mycena lacrimans Singer 1989   
12 Mycena lucentipes  Desjardin, Capelari & Stevani 2007   
13 Mycena luxaeterna Desjardin, B.A. Perry & Stevani 2010   
14 Mycena luxarboricola Desjardin, B.A. Perry & Stevani 2010   
15 Mycena margarita (Murrill) Murrill, 1916   
16 Mycena oculisnymphae Desjardin, B.A. Perry &Stevani 2016   
17 Mycena singeri Lodge 1988   
18 Neonothopanus gardneri (Berk. ex Gardner) Capelari, Desjardin,     
      B.A. Perry, T. Asai &Stevani 2011   
19 Resinomycena petarensis Desjardin, B.A. Perry &Stevani 2016  

  
Japão a pita ha pë përɨsɨ xii kuaaɨ pë rë kuprai 

pë wãha oni  

1 Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. 1871   
2 Desarmillaria tabescens (Scop.) R.A. Koch & Aime  
3 Favolaschia manipularis (Berk.) Teng 1963   
4 Favolaschia peziziformis (Berk. & M.A. Curti s) Kuntze 1898   
5 Marasmiellus lucidus Har. Takah., Taneyama& S. Kurogi 2016   
6 Marasmiellus venosus Har. Takah., Taneyama& A. Hadano 2016   
7 Mycena chlorophos (Berk. & M.A. Curti s) Sacc. 1887   
8 Mycena daisyogunensis Kobayasi 1951   
9 Mycena fl ammifera Har. Takah. &Taneyama 2016   
10 Mycena lazulina Har. Takah., Taneyama, Terashima & Oba 2016   
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11 Mycena lux-coeli Corner 1954  
12 Mycena luxfoliata Har. Takah., Taneyama & Terashima 2016   
13 Mycena pseudostylobates Kobayasi 1951   
14 Mycena stetllaris Har. Takah., Taneyama & A, Hadano 2016   
15 Nothopanus eugrammus (Mont.) Singer 1944   
16 Omphalotus japonicus (Kawam.) Kirchm. & O.K. Mill. 2002   
17 Panellus pusillus (Pers. exLév.) Burds. & O.K. Mill 1975   
18 Panellus sti pti cus (Bull.) P. Karst. 1879   
19 Pleurotus niti dus Har. Takah. & Taneyama 2016   
20 Resinomycena fulgens Har. Takah., Taneyama & Oba 2016  

Kama pë wãha oni  

Aldevan Baniwa* – hura a wayu mirewë, Fundação de Vigilância 
em Saúde, Manaus, AM, Brasil.  

Aluísio dos Santos Braz* – Hikariteri – Sítio Santa Isabel, 
Manaus, AM, Brasil.  

Ana Carla Bruno* – Puhi no ihipiaremi/aka wã no ihipiaremi – 
taeremi do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia a 
ha, Manaus, AM, Brasil.  

Hadna Abreu** – No uhutipi taremi, Manaus, AM, Brasil.  
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Noemia Kazue Ishikawa* – Urihi puhi miremi, taeremi do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia a ha, Manaus, 
AM, Brasil.  

Takehide Ikeda* – Urihi puhi mirewë – Pesquisador taerewë do 
Centro de Pesquisas de Vidas Selvagens, Universidade de 
Kyoto, Japão.  

(*) waha yaprarewë   (**) no uhutipi taremi  



 

Realização  

  

Apoio  

  
pela Fundação de Amparo à Pesquisas da Amazônia Este livro foi baseado em pesquisas fi nanciadas 

principalmente – FAPEAM  



 

  



 
  

  


