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A folha da vitória-régia, planta típica da região amazônica, pode chegar a 2,5 metros de diâmetro. Simplesmente impressionante.
The giant water lily, a typical plant from Amazonia, can reach up to 2.5 meters in leaf width – a truly impressive size.
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summary

O pássaro repousa em um galho na floresta alagada. Com pouca terra ao redor, 
essa é a única forma de pausa entre um voo e outro.

A birds rests upon a branch in the flooded forest. With little dry land around it, 
this is the only kind of perch to be had between flights. 
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A tribo indígena Tatuyos preserva sua cultura 
milenar mesmo estando perto da civilização.
The Tatuyo tribe preserves their millennia-old 

culture even as they are near civilization.
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carta do Patrocinador

Amazônia, pátria verde. Amazônia, mata. Amazônia, água. 

Estradas flutuantes. Vasos de igapós, veias de igarapés, aor-

tas de rios.

A Amazônia possui a maior bacia hidrográfica do mundo 

e o maior bioma terrestre do planeta, além de compor grande 

parte do território brasileiro. Localizada entre as regiões Norte 

e Centro-Oeste do país, está presente em nove países e é de fun-

damental importância para o equilíbrio climático global.

Nós da Manaus Ambiental, como a concessionária de sanea-

mento da capital amazonense, prezamos pela disseminação do 

conhecimento, traços culturais e biodiversidade da região. Além 

disso, temos como objetivo ser a empresa que mais contribui 

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em Manaus; 

e por essa razão acreditamos que iniciativas como esta podem 

transformar uma sociedade por meio de estudos e sensibiliza-

ções voltados para a região, da qual também fazemos parte.

Amazonia, green homeland. Amazonia, forest. Amazonia, 

water. 

Floating roads. Igapó vases, igarapé veins, river aortas. 

Amazonia holds the largest hydrographic basin in the 

world and the largest terrestrial biome of our planet, besides 

encompassing a great part of the Brazilian territory. Located 

between the Northern and Central West regions of the country. 

It stretches over nine countries and is key to the global climate 

balance.

At Manaus aMbiental, the sanitation licensee for the 

Amazonas State capital, we care for promoting the knowledge, 

cultural traits and biodiversity of the region. Besides, our 

vision is to become the company that contributes most for 

improving the quality of life of the people in Manaus. Hence 

we believe that initiatives such as this can transform society 

through studies and awareness-raising focused on the region 

where we also belong.

This book showcases the grandeur of the Amazonian 

Basin and its immense hydrographic potential, one which, 

Na mata inundada do igapó, as raízes-escora das árvores emergentes são 
monumentos vivos da paisagem.

In the flooded igapó forest, the buttress roots of tall trees are living 
monuments in the landscape.

letter from sPonsor
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Este livro retrata a grandiosidade da bacia amazônica e sua 

imensa potencialidade hidrográfica, grandiosidade esta que, se 

preservada, garantirá água potável para milhões de pessoas. A 

Manaus Ambiental trabalha para garantir um abastecimento de 

qualidade aos habitantes de Manaus e investe a fim de assegurar 

uma melhoria significativa na qualidade dos serviços prestados.

O autor do livro, José Truda Palazzo Jr., retrata uma Ama-

zônia em todos os seus polos. Mostra que, além da exuberante 

beleza e biodiversidade, a região ainda é contemplada com di-

versos aspectos históricos, econômicos e culturais. 

Manaus, a capital que fica no coração da floresta, é apresen-

tada sob o olhar cosmopolita e ecológico. A cidade é uma das 

que mais crescem no país, e o livro contempla o desafio históri-

co em alinhar sustentabilidade e desenvolvimento nesta região. 

A luta pela preservação da região esbarra em conceitos de 

geração de renda e economia sustentável; o mais importante 

patrimônio brasileiro depende de iniciativas e projetos que ga-

rantam a perpetuidade e preservação da maior floresta tropical 

do mundo. 

Nós da Manaus Ambiental apoiamos iniciativas que tenham 

por intuito divulgar o potencial ambiental, cultural e econômico 

da região. E acreditamos que é dever de todos e de cada um de 

nós defender um futuro sustentável para a Amazônia.

Sergio Braga

diretor-presidente  

Manaus Ambiental

if preserved, will ensure potable water for millions of people. 

Manaus aMbiental strives to ensure quality water provision 

to the inhabitants of Manaus, and invests towards assuring 

significant improvements in the quality of services provided.

The author of this book, José Truda Palazzo, Jr., portrays 

an Amazon in all its poles, showing that besides its exuberant 

beauty and biodiversity the region is also blessed with several 

historic, economic and cultural features.

Manaus, the capital seated at the heart of the forest, is 

presented under a cosmopolitan and environmental light. 

The city is among the fastest growing in Brazil, and the book 

addresses the historic challenge of aligning sustainability and 

development in this region.

The fight for preserving the region must face the concepts  

for income generation and sustainable economy; the most 

important Brazilian heritage relies on initiatives and projects 

to ensure its perpetuity and the preservation of the world’s 

largest tropical forest.

At Manaus aMbiental we support initiatives aimed at 

promoting the region’s environmental, cultural and economic 

potentials, and we believe that it’s a duty for each and every 

one of us to advocate on behalf of a sustainable future for 

Amazonia.

Sergio Braga

CEO – Chief Executive Officer  

Manaus Ambiental

Área da floresta amazônica que se mantém alagada, mesmo após as chuvas ou as cheias dos rios.
The flooded forest means abundance for the fish.
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O encontro do rio Negro com o rio Solimões é algo fenomenal: o rio corre sem se misturar por mais de 6 quilômetros. 
The meeting of the Negro and Solimões rivers is simply phenomenal. The rivers run parallel for some six kilometers without mixing their waters.
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Amazônia, estado distante, riqueza brasileira e apaixonante.

A vida em torno desta região tem seus limites claros e con-

tornados pela natureza, ora plácida nos remansos de seus rios, 

ora tensa pela intensidade das tempestades.

Seus contrastes entre a vida selvagem e seus habitantes são 

tão intensos quanto importantes.

Berço das águas, pulmão do mundo, tudo é superlativo. Afir-

mações que são por vezes percepções “caboclas” (como se deno-

mina de forma carinhosa o morador da região) a cada dia ga-

nham uma nova importante e séria pesquisa e sua confirmação.

Falar da Amazônia é falar de vida, de contrastes e forças 

por vezes desconhecidas, mas sem dúvida merecidas pelo seu 

tamanho.

Depois de 30 anos morando nesta região, cada vez que me 

desloco através dela, chegando ou saindo, de barco ou avião, 

ainda me surpreendo. Do olhar ao longe ou ao detalhe perto 

de nosso corpo, embaixo dos nossos pés, há dimensões, cores, 

desenhos sempre mutantes e próprios da floresta.

Imaginar sua fauna e flora, conhecer as cidades, descobrir 

no meio de uma ilha em sua floresta um festival que talvez seja 

a maior ópera da Terra, que conta todo ano sua nova velha 

história azul e vermelha, não tem jeito: a vida ganha uma nova 

dimensão sobre a palavra imensidão.

Por isso fotografar, escrever ou falar sobre a Amazônia vai 

tomando sempre ares de grandeza e grandiosidade, tarefa bus-

cada neste livro, que se soma à visão e importância desse siste-

ma cem por cento imerso em suas águas. 

Armando Ennes do Valle Jr

Cidadão amazonense

Amazonia, a distant region, a Brazilian wealth which 

inspires passion.

Life revolves around this region bound by Nature in 

clearly contoured limits, sometimes placid in the backwaters  

of its rivers, sometimes tense in the intensity of storms.

Its contrasts between its wildlife and its human 

inhabitants are as intense as they are important. 

Cradle of waters, lungs of the world, everything here 

is superlative. Assertions which sometimes are caboclo 

perceptions (as the region dwellers are sometimes 

affectionately referred to) gain important scientific 

confirmations by the day.

To speak of Amazonia is to speak of life, of contrasts  

and forces sometimes unknown, but undoubtedly deserving  

of their size.

After 30 years living in this region, every time I detach 

through it, arriving or leaving, by boat or plane, I am still 

amazed. From a far sight to the detail nearest to our body, 

under our feet, there are dimensions, colors, designs ever 

mutating and unique to the forest.

To imagine its flora and fauna, to get to know its cities, to 

unveil in the middle of an island in its forest a festival which is 

arguably the largest opera on Earth, which every year recalls 

its old-new story in red and blue – there’s no other way, life 

gains a new dimension over the word immensity.

That’s why photographing, writing or talking about 

Amazonia always takes on a pitch of grandeur and grandiosity. 

A task tackled in this book, which adds to the vision and 

importance of this system a hundred percent immersed  

in its waters.

Armando Ennes do Valle Jr 

Amazonian citizen
Os ribeirinhos vivem em casas flutuantes e locomovem-se em pequenas canoas.

Ribeirinhos live in floating houses and move around in small canoes.
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A diversidade de plantas na selva é algo único e singular. Em uma pequena região podemos  
ver centenas de espécies diferentes. 

Plant diversity in these forests is something unique. In a small area one can find hundreds of different species. 
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Recorto o tempo por entre os muitos afazeres e leio quase de 

um fôlego este livro, que é fruto de mais uma invasão à Ama-

zônia, daquelas que, a princípio, buscam penetrar no seu mais 

profundo interior e, ao final, compreender que foram capazes 

de registrar parte muito pequena das muitas vidas que se mul-

tiplicam em suas águas e florestas. 

Há muitos anos, passados séculos, outros viajantes, desco-

bridores, cientistas, pesquisadores e curiosos de todos os matizes 

também penetraram nesse mundo sem-fim em busca de decifrá-

-lo, como se possível fosse, quedando-se extasiados e dele extrain-

do relatos os mais variados, alguns grandiloquentes, capazes de 

transformá-lo em paraíso ou inferno verde. Nenhum conseguiu 

ainda penetrar de vez e em profundidade no ser interior dessa 

região, que deslumbra, assusta, ensina e se impõe como a última 

página do Gênesis de que nos fala o grande Euclides.

José Truda Palazzo Jr., dedicado ao ambientalismo, tanto 

quanto os que o antecederam nessa investida, também se de-

parou com a grandeza dos rios e das florestas, a sabedoria dos 

homens e das mulheres, a alegria das crianças, os mistérios ja-

mais inteiramente descobertos. Ao seu lado, lentes à mão e olhar 

atento, o fotógrafo Fernando Clark fixou para sempre muitas 

paisagens, as quais certamente se transformaram logo após o 

registro, com nuanças ainda mais encantadoras, luz de ampla 

I carve time out of the many daily chores and read almost 

of a single breath this book which is the result of yet another 

invasion of Amazônia; one of those which, from the beginning, 

attempt to penetrate all the way to its deepest reaches and, 

in the end, realize that they were able to record but a tiny 

fraction of the many lives thriving in its waters and forests.

Many years ago, centuries indeed, other voyagers, 

discoverers, scientists, researchers and curious types of all 

kinds also penetrated in this endless world seeking to decipher 

it, as if it was possible, being left ecstatic and bringing back 

the most varied accounts, some grandiloquent, capable of 

making it either a paradise or a green hell. None yet has 

penetrated definitely and deeply in the inner being of this 

region which mesmerizes, scares, teaches and imposes itself as 

the last page of the Genesis about which the great Euclides da 

Cunha has told us.

Just like his predecessors in this enterprise, José Truda 

Palazzo, Jr., a dedicated environmentalist, was also faced with 

the grandeur of rivers and forests, the wisdom of men and 

women, the joy of children, the mysteries never entirely solved. 

By his side, lens in hand and attentive eyes, the photographer 

Fernando Clark fixed forever many landscapes which surely 

changed right after being recorded, with even more enchanting 

O pequeno pássaro repousa sobre uma bela vitória-régia, a procura de comida, o pássaro usa essa 
folha como chão, pois a floresta na época da cheia é apenas água.

A bittern rests on a pretty giant lily. While looking for food the bird uses the leaf as its ground, as 
during flood the forest floor is just water.

aPresentação
Presentation
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claridão, sabor de maior elegância e exuberância. É que nesses 

mundos amazônicos a tradução do intraduzível é um desafio 

cada dia maior, e o que sempre resta é a certeza de que tudo 

está em contínua mutação, tal como as águas negras ou bar-

rentas que não param no caminho e levam terras e barrancos, 

dores, tristezas e alegrias e carregam de volta o que podem para 

traduzir a esperança, com a sensação de eternidade.

Truda estudou as baleias e a flora ornamental brasileira, 

dedica-se com afinco, há muitos anos, a agitar bandeiras em 

defesa do meio ambiente e a publicar livros de significativo 

conteúdo sobre os mais variados temas vinculados a essa im-

portante razão de viver, merecendo, por isso mesmo, prêmios 

e reconhecimentos nacionais e internacionais e mantendo-se 

firme nos propósitos que o movem, diante de toda e qualquer 

resistência.

Fernando Clark é fotógrafo submarino e cinegrafista que já 

registrou Abrolhos, Alcatrazes, a terra e a água pernambucana 

– a terra de nascimento de Gilberto Freyre, o mestre – e esteve 

empenhado em documentar a intimidade da vida amazônica, 

reconhecendo ter sido essa uma das missões mais encantadoras 

a que se permitiu, consciente de que mostra o sentimento e a 

beleza daquele instante mágico.

É esse novo registro da Amazônia que vem a público, e, 

mais do que expor a região em texto simples e direto, Truda 

conversa com o leitor, descrevendo suas impressões, narrando 

passagens, contando da biodiversidade que abunda por aqui e 

do mosaico da vida, dos encontros e desencontros que os visi-

tantes passam quando se deparam com esse colosso, além de 

registrar as perdas com os cortes das árvores, com a invasão das 

terras, com a poluição dos rios. E cuida das sementes, das fo-

lhas, da luz solar, dos animais e suas destrezas, das escaladas ao 

topo das árvores, da visão panorâmica das copas e dos cantos e 

variedade dos pássaros. 

Falando das belezas, aqui e ali fala das dores, as mais pro-

fundas dores sentidas em silêncio pelas florestas e pelas águas 

imensas, quando as mãos dos homens são capazes de feri-las, 

muitas vezes reconhecendo a agressão do ato que praticam, mas 

submissos a interesses econômicos que desconsideram o valor 

da natureza para a preservação do planeta e para a atividade 

econômica sustentável.

Ao referir-se às gentes amazônicas, povos muito particula-

res nesses muitos Brasis, não se assombra com o vazio demográ-

fico e assinala a presença do homem a partir de registros que os 

arqueólogos estudam para demonstrar que a presença humana 

é de muitos e muitos tempos passados, quase imemoriais, e que 

era ao mesmo tempo rica e avançada, conflituosa entre os po-

vos, e segue fazendo um apanhado brevíssimo do curso histó-

rico dos viajantes e desbravadores, narradores e contadores de 

causos e passagens que constituem uma literatura significativa.

Dedica pequeno capítulo à cidade de Manaus a partir do 

núcleo que se formou em razão do fortim, preferindo a trilha 

tradicional dos informes históricos a respeito de sua construção 

e relevância, e segue o voo de pássaro por sobre os anos para 

encontrar-se com a cidade de agora, contrastante em muitos as-

pectos, mas tropicalíssima, para depois falar de uma esperança 

verde que o move e deveria nos mover a todos.

Trata-se, pois, de uma conversa em forma de livro, muito 

bem ilustrada, daquelas que a linguagem vai cativando e leva o 

leitor a compreender um pouco esse paraíso infernal em que o 

verde das florestas alimenta a ilusão e as fantasias pelo mundo. 

Robério Braga

Secretário de Estado da Cultura do Amazonas

Abril de muitas chuvas, 2015.

nuances, a wide clear light, a taste of greater elegance and 

exuberance. It so happens that in these Amazonian worlds the 

translation of the untranslatable is an ever-growing challenge, 

and one is always left with the certainty that everything is 

in constant mutation, such as the tea-dark or muddy waters 

which do not stop on the way and carry lands and margins, 

pains, sadness and happiness, and bring back what they can 

to translate hope, with a sense of eternity.

Truda studied whales and the Brazilian ornamental 

flora; has dedicated himself with passion, for many years 

now, to agitate flags in defense of the environment and to 

publish books with meaningful content on a varied array of 

subjects linked to this important raison d’être, for this very 

reason deserving awards and recognition both domestic and 

international, and standing firm on the commitments which 

keep him moving in the face of any and every resistance.

Fernando Clark is an underwater photographer and 

videomaker who has recorded Abrolhos, Alcatrazes, the earth 

and waters of Pernambuco – land where the master Gilberto 

Freyre was born – and has been striving to document the 

intimacy of Amazonian life, acknowledging that this has been 

one of the most enthralling missions that he allowed himself 

into, aware that it shows the feelings and the beauty of that 

magical instant.

It is this new record of Amazonia that comes to light, more 

than exposing the region in a direct and concise text Truda 

chats with the reader describing his impressions, narrating 

passages, telling about the biodiversity which abounds here, 

and about the mosaic of life, the encounters and mismatches 

which visitors go through when they meet this colossus, besides 

taking note of the losses with the falling of trees, the invasion 

of lands, the pollution of rivers. And cares about the seeds, the 

leaves, sunlight, animals and their skills, the climbing to tree 

canopies, the panoramic view from there and the songs and 

variety of birds.

Telling of beauty, here and there he also tells of pain, the 

deepest pains felt in silence for the forests and the immense 

waters when the hands of men take to wounding them, 

oftentimes recognizing the aggression in the act, but bowing 

to economic interests which take no account of the value of 

nature for the preservation of the planet and for a sustainable 

economic activity.

When referring to the Amazonian peoples, very particular 

ones in these many Brazils, he isn’t haunted by the 

demographic void, rather signaling the presence of man from 

records that archeologists study to demonstrate that human 

presence comes from many and many ages past, in time 

almost immemorial, and that it was at the same time rich and 

progressive, with conflicts between peoples, and goes on to 

make a rather brief summary of the historic course of voyagers 

and pioneers, narrators and storytellers, and passages which 

constitute meaningful literature.

A small chapter is dedicated to Manaus, from the nucleus 

which formed around the fort, opting for the traditional path 

of historic reports regarding its build-up and relevance, and 

continues in a bird’s flight above the years to meet the city of 

today, with many contrasting traits, but truly tropical, then 

speaking of a green hope that makes him – and should make 

all of us – tick.

It is therefore a conversation in book form, very well 

illustrated, one of those where language captivates and lets the 

reader begin to understand this infernal paradise in which the 

forest green nourishes illusions and fantasies the world over. 

Robério Braga

State Secretary of Culture of Amazonas

April of many rains, 2015.
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Comunidade ribeirinha próxima ao Encontro das Águas. As casas flutuam sobre toras de madeira e os moradores locomovem-se pela floresta alagada. 

A riverine community near the Meeting of the Waters. Houses float on logs and the inhabitants paddle about the flooded forest.
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Em meio à imensidão verde da floresta, as flores roxas se destacam e encantam a paisagem. 
Amidst the forest’s green immensity, violet flowers stand out and add magic to the landscape. 
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A acidez do rio Negro é tamanha que as marcas da água nos troncos das árvores permanecem  
desde a última cheia há cerca de doze meses.

Waters of the Negro River are so acidic that high water marks remain on tree trunks since last year’s flood.
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A garça alça voo em um movimento perfeito, passando de um galho a outro em busca de alimento.
A white egret takes off in a perfect move, changing perches in search of food. 
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A canoa desliza sem alarde pelo meio da mata inundada; 

é época de cheia na Amazônia, e atendendo ao ciclo milenar 

das águas, plantas e animais se adaptam ao sobe e desce dos 

rios. Há menos de dez minutos deixamos de ver a silhueta dos 

últimos prédios de Manaus, lá na margem ao norte, mas depois 

de nos enfurnarmos nos estreitos canais da floresta alagada já 

nos sentimos na mesma hileia que encantou os exploradores 

europeus desde o século XVI e que, sem sombra de dúvida, deve 

ter surpreendido também os primeiros migrantes humanos que 

aportaram na região há mais de 20 mil anos, não importa a 

data, mas vindos da épica migração que colonizou as Américas 

a partir da última grande Era Glacial. 

Nosso destino é um remanso onde os ribeirinhos não vivem 

mais de matar os animais da floresta, mas sim de protegê-los. 

Desço da canoa para cumprimentar a família que ali reside, 

mas logo me volto novamente para o rio, onde um característico 

Quietly the canoe slips through the flooded forest; it’s high 

water season in Amazonia, and yielding to the millenary cycle 

of the waters, plants and wildlife adapt to the ups and downs 

of river levels. Less than ten minutes ago we left the silhouettes 

of the last buildings of Manaus behind us at the north shore, 

but after ensconcing ourselves in the narrow channels of the 

inundated woods we already feel as being in the same hylaea 

which mesmerized European explorers since the 16th century, 

and which without a doubt must also have surprised the first 

human migrants who arrived at the region more than 20,000 

years ago, no matter the exact date, but landing here as part 

of the epic migration which settled the Americas after the last 

great Ice Age.

Our destination is a hamlet where the ribeirinhos, the 

people of the river shores, no longer eke out a living by hunting 

the forest animals, but by protecting them instead. I land 

prefácio

Preface
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puf denuncia a chegada de quem vim ver: o boto-vermelho, ou 

boto-cor-de-rosa, que aqui como em outros locais da Amazônia 

fez de sua presença, vivo e saudável, o ganha-pão de comuni-

dades inteiras através do ecoturismo. Mergulho no igarapé de 

águas cor de chá, vindas do rio Negro, que apenas mais a ju-

sante se juntará com o barrento Solimões no famoso Encontro 

das Águas. Por uma hora viro mais um mamífero aquático da 

Amazônia, puxado pelo pé pelo boto que pede o pedágio de pei-

xes, mas não só por eles vem; a curiosidade é mútua, e me faz 

acreditar, como tantas outras experiências que vivi na região, 

que a convivência de nossa heterodoxa espécie com os demais 

habitantes de nosso singular planeta vivo talvez possa ser bem 

melhor do que tem sido.

A Amazônia é uma fronteira, um laboratório e uma das pro-

vas mais críticas a que a humanidade do século XXI deve se 

submeter para assegurar-se de que tem as qualidades que a cre-

denciem para gerir de maneira sábia e sustentável sua existên-

cia sobre a Terra. No enigmático olhar do boto-vermelho, que 

aqui sustenta famílias com sua visita diária, mas cujos parentes 

são massacrados rio acima para sustentar a pesca ilegal e o trá-

fico de drogas, a dúvida sobre qual opção adotaremos: a da con-

vivência com a floresta e suas riquezas únicas, ou sua destruição 

para lucro de poucos em detrimento de todos, de todas as es-

pécies, por todo o futuro, que acabaria privado de tantas coisas 

boas que a conservação adequada da Amazônia aporta a seus 

habitantes humanos – e a todos os povos do mundo que dela se 

beneficiam, seja pela regulação climática ou pelo simples e vital 

direito de existir em um planeta menos pobre de vida. 

Escrever sobre a Amazônia é um desafio. Por muitas razões, 

mas também porque não existe uma Amazônia, mas muitas, 

muitas florestas, muitas águas, muitas gentes, muitos caminhos. 

Minhas expedições à região, seja nadando com botos, enfren-

tando reuniões nas cidades ou subindo os rios Negro, Jauaperi 

e outros tantos, apenas arranharam a superfície de um mundo 

que me custaria várias vidas para conhecer de fato. Mas a um 

ambientalista que escreve não cabe a tarefa de exaurir o co-

nhecimento, senão a de descortinar apenas parte desse imenso 

e belíssimo palco da natureza, que é a região amazônica, onde 

as águas, as florestas, as campinas, as montanhas e a riquíssi-

ma fauna nos fazem acreditar em desígnios maiores que os que 

guiam nossas necessidades imediatas. Minha função, ademais, 

é a de servir de modesto palco para o verdadeiro artista deste 

livro, o fotógrafo Fernando Clark, que através de suas lentes 

reafirma essa minha impressão de que não devemos ter a pre-

tensão de esgotar o tema Amazônia para o leitor, mas sim con-

vidá-lo, por esse breve desvendar, a explorar por conta própria 

essa imensa região que, apesar de definir a identidade do Brasil, 

é menos conhecida de muitos brasileiros do que certos destinos 

bem menos meritórios no exterior.

Este livro é, portanto, uma celebração dessa Amazônia, que 

nos pede para ser redescoberta a cada dia por todos, para que 

sejamos presentes na definição de seu futuro, que é continuar 

a ser florestas, águas e vida, que apenas preservadas seguirão 

provendo emprego e renda a quem precisa e merece nesse vasto 

pedaço do Brasil. Sejamos todos parte do destino da Amazônia, 

conhecendo-a melhor para preservá-la como merece – e como 

merecemos nós.

from the canoe to greet the family which lives there, but soon 

turn my attention back to the river, where a characteristic 

poof gives away the presence of whom I came to see: the pink 

dolphin, which here as in other parts of Amazonia has made 

its healthy, living presence a source of livelihood for entire 

communities through ecotourism. I dive into the tea-colored 

waters of the igarapé, the watercourse coming from the Negro 

river, which will only join the Solimões downstream to create 

the world-famous Meeting of the Waters. For an hour I become 

just another aquatic mammal in Amazonia, my feet pulled by 

the dolphin who demands his toll in fish, but not just for these 

is here; the curiosity is mutual, and makes me believe,  

as many other experiences I’ve had in the region, that the 

cohabitation of our odd species with the other  

inhabitants of our unique living planet might actually  

be much better than it has been.

Amazonia is a frontier, a laboratory and one of the most 

critical tests that 21st century humankind has to pass to 

ensure that it has what it takes to manage its existence on 

Earth wisely and sustainably. In the enigmatic look of the pink 

dolphin, which here offers sustenance to entire families with 

a daily visit but elsewhere upriver is massacred to feed illegal 

fishing and the drug trade, lies the doubt about which option 

we will choose: coexist with the forest and its unique wealth, 

or allow its destruction for the gain of a few damaging the 

interests of everyone, of all species, for the entire future which 

would be deprived of so many good things that the adequate 

conservation of Amazonia provides to its human inhabitants 

– and to all the world’s peoples who benefit from it, either by 

climatic regulation or by the simple and fundamental right to 

exist in a planet less impoverished in life.

Writing about Amazonia is a challenge for many reasons, 

not the least because there is no single Amazonia but many; 

many forests, many waters, many peoples, many paths. My 

expeditions through the region, be it swimming with dolphins, 

weathering meetings in cities or going up the Negro, Jauaperi 

and many other rivers, have just scraped the surface of a 

world which would take many lives to really get to know well. 

But an environmental writer is not tasked with exhausting a 

subject, but merely with unveiling a glimpse of this immense 

and beautiful stage of Nature, the Amazonian region, where 

waters, forests, grasslands, mountains and the amazingly 

rich fauna make us believe in higher designs than those that 

guide our immediate needs. Besides, my role here is merely to 

erect a modest backstage to the true artist in this book, the 

photographer Fernando Clark, whom through their lenses 

reaffirm my belief that we shouldn’t aspire to exhaust the 

theme of Amazonia for our readers, but rather invite them, 

through this brief unveiling, to explore by themselves this 

boundless region, which although essential in defining Brazil’s 

identity, is less well-known by many Brazilians than certain 

much less meritorious destinations abroad. 

This book is, therefore, a celebration of Amazonia, which 

asks everyone to be rediscovered daily, so we all can take 

part in defining its future, which is bound to continue being 

forests, waters and life, which only if preserved can continue 

to provide jobs and income to those who need it and deserve it 

on this vast stretch of Brazil. Let us all be part of the destiny 

of Amazonia, getting to know it better so as to protect it as 

deserved – alas, deserved by all of us.
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Como característica da região, casas flutuantes e coloridas abrigam as 
famílias à beira do rio. Os banheiros são construídos fora das casas. 

A trademark of the region, the colorful floating houses give shelter 
to riverside families. Toilets are built outside the houses. 
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Ao visitante ocasional da Amazônia nada é mais marcan-

te do que ser apresentado àquela imensa extensão de verde, o 

maior complexo de florestas tropicais existente na Terra. Seja 

aterrissando numa das capitais depois de sobrevoar a imen-

sa hileia, ou adentrando por via fluvial o labirinto de sombras 

projetadas pelo bosque que, não raro, atinge 50 metros de al-

tura nos remanescentes prístinos, é a imagem da floresta que 

determina a identidade da região em nosso imaginário. E, no 

entanto, a floresta, tão relevante, só existe porque estruturada 

sobre um fabuloso e milenar ciclo de águas, do qual faz parte 

e que determinará, de maneira decisiva, os rumos da economia 

To the occasional visitor of Amazonia nothing is so striking 

as being introduced to that enormous expanse of greenery, the 

largest complex of tropical forests on Earth. Be it by landing 

at one of the capital cities after having flown over the immense 

hylaea, or penetrating by river the labyrinth of shadows cast 

by the woods which often rise to 50 meters high in its primary 

remnants, it is the forest image the one which determines the 

identity of the region in our imagination.  

No matter how relevant the forest, however, it only exists 

because it is built on a fabulous, millennia-old water cycle, to 

which it belongs and which will decisively determine the curse 

of both the Economy and quality of life in the whole of Brazil 

in coming decades, depending on its conservation status.

Whoever navigates the Amazon basin or simply watches 

the procession of the immense freshwater masses in their 

inexorable course towards the Atlantic Ocean would 

a floresta das águas

The forest of waters

A beleza da floresta reflete-se no rio e contrasta com o belo céu azul.
The sheer green beauty of the forest is reflected upon the river 
and contrasts with the blue sky.
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e da qualidade de vida em todo o Brasil nas décadas seguintes, 

dependendo do seu estado de conservação.

Quem navega na bacia amazônica ou simplesmente assiste 

ao deslizar das imensas massas de água doce em seu inexorável 

curso rumo ao oceano Atlântico certamente teria dificuldade em 

imaginar que nem sempre os rios desceram para esse mar. Na 

verdade, a história da Amazônia começa com um mundo muito 

diferente do que o conhecemos hoje, e para entendê-la precisa-

mos retroceder muitos milhões de anos. Mais precisamente há 

mais de 130 milhões de anos, quando os continentes africano 

e sul-americano ainda estavam unidos num supercontinente 

ancestral, chamado pelos pesquisadores de Gondwana. Naque-

la terra imensa e antiga é que evoluíram os antepassados das 

plantas e animais que hoje povoam a Amazônia e onde devem 

ter-se formado as primeiras imensas bacias hidrográficas. 

Para nós, humanos, com nossas vidas limitadas em torno 

de um século, é quase impossível tentar imaginar essas imensas 

extensões de tempo durante as quais tamanhas mudanças ocor-

reram sobre a superfície da Terra. E, no entanto, é justamente 

isso, a passagem inexorável do tempo ao longo de tanto tempo, a 

razão da diversidade de paisagens e de vida com que nosso pla-

neta é abençoado. No caso da Amazônia, pode-se dizer que ela 

começa a ganhar contornos próprios quando o supercontinente 

de Gondwana começou a se abrir pelo norte, deixado adentrar 

as águas do oceano Atlântico ainda em formação, numa imensa 

bacia que conformaria muito depois a foz do grande rio. Mas 

levaria ainda muitos outros milhões de anos para que as águas 

doces aí desembocassem. Primeiro, essas terras baixas da bacia 

amazônica, limitadas ao sul pelo escudo brasileiro e ao norte 

pelo escudo das Guianas, ambas formações com mais de 600 

milhões de anos e associadas à formação da crosta inicial do 

planeta, seriam testemunhas da inundação pelo mar em épocas 

distintas desde a separação da África e da América do Sul, até 

que em determinado momento a margem leste da bacia esteve 

em posição algo mais elevada, fazendo com que a drenagem 

dos rios provenientes desses antigos planaltos em erosão fluísse 

rumo a oeste, para desembocar no oceano Pacífico. Não havia à 

época, claro está, o impedimento da cordilheira dos Andes; esta 

só elevaria seus atuais picos vulcânicos aos céus a partir da con-

tinuidade do movimento dos continentes e da colisão da placa 

continental sul-americana com a placa dos fundos marinhos do 

Pacífico. Esse soerguimento da cordilheira gerou, primeiro, um 

represamento das águas doces na forma de um imenso lago, 

cujos sedimentos de fundo criaram uma gigantesca planície e 

que posteriormente passaram a escoar no rumo geral leste, for-

mando o que na atualidade conhecemos como bacia amazônica. 

Quando dizemos imensa nos referindo a essa bacia hidro-

gráfica, temos plena razão no uso de superlativos. Estamos fa-

lando da drenagem, por um único sistema hidrográfico, de uma 

área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, 

dos quais mais de 5 milhões são cobertos pelos ecossistemas 

de floresta tropical úmida em suas diversas composições e for-

mas. É um mundo de águas, vindas de terras mais altas a oeste, 

sul e norte, de montanhas, planaltos e elevações em que uma 

infinidade de fontes, das geleiras peruanas formadoras do rio 

Marañon (no Brasil, o Solimões) a olhos-d’água ao norte do 

Planalto Central brasileiro, passando pelas gélidas cascatas que 

descem dos montes de Roraima, contribuem para o labirinto 

fluvial que caracteriza a planície amazônica. No seu principal 

eixo, o rio Amazonas tem mais de 6.400 quilômetros, o que o 

torna o segundo maior do mundo em extensão, atrás apenas 

do majestoso Nilo, na África. Apenas um de seus afluentes, o 

rio Negro, tem mais de 1.700 quilômetros de comprimento e 

sua largura, às vezes de quilômetros, abrange os dois maiores 

arquipélagos fluviais do mundo (Anavilhanas, logo acima de 

Manaus, e Mariuá, nas proximidades de Barcelos). A vazão des-

undoubtedly have difficulty imagining that not always have 

these rivers run to this sea. In fact, the history of Amazonia 

begins with a world strikingly different than the one we know 

today, and to understand it we need to go back many millions 

of years – more precisely 130 million years ago, when the 

African and South American continents were still united in 

an ancestral supercontinent called Gondwana by scientists. It 

was on that immense ad ancient landmass that the ancestors 

of plants and animals dwelling in today’s Amazonia evolved, 

and where the primeval, enormous hydrographic basins would 

have formed.

To us, humans, with our lifespan restricted to about 

a century, it is almost impossible to try and imagine these 

boundless spans of time during which changes of such 

magnitude have occurred on the surface of the Earth. And 

yet it is exactly that, the unavoidable passing of time, the 

reason for the diversity of landscapes and life with which our 

planet is blessed. In the case of Amazonia one can say that 

it started to gain its own shape when the supercontinent of 

Gondwana began to rip apart by its northern edge, letting 

in the waters of an Atlantic Ocean still in its beginnings, 

forming an immense basin that much later would harbor the 

mouth of the great river. But it would still take several million 

years for the freshwater torrents to meet their end there. First, 

these lowlands of the Amazon basin, limited in the south 

by the Brazilian plateau and in the north by its Guyanas 

counterpart, both formations exceeding 600 million years of 

age and linked to the formation of the original Earth’s crust, 

would bear witness to flooding by the ocean in different times 

since the separation of Africa and South America, until at 

a certain point the eastern margin of the basin acquired a 

higher elevation, causing the drainage of the rivers flowing 

from those ancient eroded highlands to run towards the east, 

ending in the Pacific Ocean. Sure enough the impediment 

of the Andes cordillera was then absent; it would only rise 

its peaks towards the sky with the continuing movements of 

the tectonic plates, and the collision of the South American 

continental plate with those from the Pacific seafloor. This 

uprising first led to the damming of freshwater which formed 

an immense lake, which bottom sediments created a gigantic 

plains, and which later would drain towards the east, forming 

what is known nowadays as the Amazon Basin. 

When we say immense to refer to this hydrographic 

basin, we actually mean it as a proper superlative. We are 

talking about the drainage of an approximate area of seven 

million square kilometers by a single hydrographic system, 

of which some five million are covered by tropical rainforest 

in its diverse compositions and forms. It is a water world, 

coming from higher lands to the west, south and north, from 

mountains, plateaus and highlands from which an infinite 

number of sources, from the Peruvian glaciers which give 

birth to the Marañon (in Brazil, the Solimões) River to springs 

located north of the Brazilian Central Plateau, as well as 

the ice-cold cascades falling from the mountains of Roraima, 

contribute to the reverie labyrinth which characterizes 

the Amazonian plains. In its main axis, the Amazon River 

boasts more than 6,400 kilometers in length, which makes 

it the second longest in the world, vanquished only by the 

majestic Nile in Africa. Just one of its tributaries, the Negro 

River, is more than 1,700 Km long, and its width, sometimes 

also of kilometers, encompasses the two largest freshwater 

archipelagoes on the planet (Anavilhanas, right upriver from 

Manaus, and Mariuá in the vicinity of Barcelos). The flow of 

this riverine colossus is however the biggest in the world: more 

than 130,000 cubic meters per second on average, sometimes 

reaching more than 200,000 cubic meters per second during 
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se colosso fluvial é, esta sim, a maior do mundo: mais de 130 

mil metros cúbicos por segundo, em média, podendo chegar 

a mais de 200 mil metros cúbicos por segundo na época das 

cheias, que usualmente é de dezembro a julho, quando os rios 

podem apresentar uma variação de altura que passa dos 12 

metros na porção oriental da região. Essas cheias são produto 

das copiosas chuvas que, à exceção da região campestre de Boa 

Vista, variam em volume de aproximadamente 1.600 a 3.600 

milímetros por ano. É uma bacia hidrográfica plural, com mais 

de 1.100 rios. Dentre os maiores, na margem direita, Javari, 

Jutaí, Juruá, Madeira, Tefé, Purus, Coari; na margem esquerda, 

Negro, Icá, Japurá, Nhamundá, Urube. Cada rio desses é um 

universo em si, com suas próprias nascentes, caminhos, fauna e 

flora peculiares, com muito ainda por desvendar.

As águas da Amazônia têm cores que traduzem suas origens 

e indicam os contextos ecológicos das regiões por onde passam. 

O Solimões e seus tributários, barrentos ou de água branca, dre-

nam áreas de solos mais jovens, carreando desde os Andes enor-

me quantidade de sedimentos em suspensão, responsáveis por 

seu aspecto opaco. Já a bacia do rio Negro compõe a drenagem 

dos antiquíssimos remanescentes do escudo das Guianas, solos 

pobres e arenosos, onde o que tinge a água deixando-a com 

aspecto de chá são os ácidos húmicos provenientes da decom-

posição do material folhoso da floresta. Essas duas Amazônias 

fluviais distintas irão se encontrar em frente a Manaus, onde 

Negro e Solimões se fundem, primeiro em um emaranhado de 

canais e ilhas fusionados durante as cheias e mais abaixo no 

mundialmente famoso Encontro das Águas, em que a densi-

dade desigual faz com que se possa visualizar por quilômetros 

a diferença, até que os eflúvios barrentos e escuros se fundem 

numa só torrente que seguirá até o Atlântico, onde os sedimen-

tos depositados durante milênios formam um imenso cone que 

se distribui pelo fundo marinho.

Esse volume incomensurável de água, sempre em movimen-

to, é o coração da Amazônia. Dessa água abundante emerge a 

floresta, ela própria um repositório imenso de água, mas tam-

bém uma bomba de sucção e transmissão de água dentro e fora 

da região amazônica através da evapotranspiração. Os milhões 

e milhões de hectares de florestas da Amazônia já foram chama-

dos de “pulmão do mundo” pela sua produção de oxigênio por 

meio da fotossíntese; é, entretanto, pela circulação de água na 

atmosfera que a floresta oferece seus serviços ambientais mais 

importantes, vitais mesmo, para a vida de todos os brasileiros. 

Ao absorver e evaporar água, as florestas da Amazônia não ape-

nas asseguram um ciclo de chuvas que retroalimenta os rios e 

a própria floresta, mas ainda, graças à circulação atmosférica, 

exportam essa umidade e as chuvas para outras regiões. Cada 

árvore de grande porte na Amazônia pode evaporar cerca de 

mil litros de água por dia, o que equivale, para a região, espan-

tosos 20 bilhões de toneladas diárias.

Um projeto inovador chamado Rios Voadores, conduzido 

pelos exploradores, pilotos e ambientalistas Gérard e Margi 

Moss, comprovou de maneira cabal aquilo que os cientistas de 

há muito já suspeitavam: a floresta amazônica é capaz de “pu-

xar” para dentro do continente sul-americano a umidade do ar 

proveniente do oceano Atlântico, que vem com os ventos alísios. 

Parte dessa umidade cai sobre a floresta na forma de chuvas, 

mas é também carregada pelas correntes de ar para o Centro-

-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, onde condições meteorológicas, 

como a chegada das frentes frias, condensam a umidade e fa-

zem chover. Ao desmatar a Amazônia em larga escala, portanto, 

estamos destruindo a fonte dos rios voadores que irrigam boa 

parte do nosso país e causando, como consequência direta, se-

cas como a que vem assolando a região Sudeste desde 2014, 

sem que as pessoas pareçam dar-se conta de que a causa dela é 

nossa própria inconsequência ambiental. 

the flood season, usually from December to July when rivers 

can rise up to 12 meters in the eastern part of the region. 

These floods are the outcome of copious rain which, with the 

exception of the grassland areas of Boa Vista, varies from 

1,600 to 3,600 mm/year. It’s a plural hydrographic basin with 

more than 1,100 rivers; among the biggest, at its right margin, 

are the Javari, Jutaí, Madeira, Tefé, Purus, and Coari, and 

at the left, Negro, Icá, Japurá, Nhamundá and Urube. Each 

of these rivers is a universe unto itself, with its own sources, 

waterways, peculiar fauna and flora, with still much to be 

unveiled.

The waters of Amazonia have colors which betray their 

origins and point to the ecological contexts of the regions 

through which they flow. Solimões and its tributaries, muddy 

or carrying white water, drain younger soils, carrying an 

enormous amount of sediments in suspension from the Andes 

onwards, the culprits of their opaque aspect. The Negro River 

basin on the other hand drains the very ancient remains of the 

Guyana Shield, sandy and impoverished soils where the water 

is stained in a tea-like aspect by the humic acids coming from 

the decay of leafy material in the forest. These two riverine 

Amazonias merge in a single torrent which runs towards the 

Atlantic, where the Negro and the Solimões meet, first in a 

maze of channels and islands fused together during floods, 

and right below it in the world-famous meeting of the waters, 

in which the unequal density makes it possible to visually 

discern the difference for miles, until the dark and muddy 

effluvia mix in a single torrent which will run to the Atlantic, 

where sediments deposited through millennia created an 

immense cone which spreads along the seafloor.

This incommensurable amount of water, always in motion, 

is the heart of Amazonia. From these abundant waters the 

forest sprouts, in itself an immense repository of water, but 

also a suction bomb and conveyor belt of water into and 

outside of the Amazonian region through evapotranspiration. 

The millions and millions of hectares of Amazonian forests 

were already called the “lungs of the Earth” due to its oxygen 

production through photosynthesis; it is however through 

water circulation in the atmosphere that the forest provides its 

most important environmental services, indeed vital ones, for 

the life of all Brazilians. By absorbing and evaporating water, 

the Amazonian forests not only ensure a rain cycle which feeds 

back into the rivers and the forest itself, but also, thanks to 

atmospheric circulation, export this humidity and rains to 

other regions. Every large tree from Amazonia can evaporate 

about a thousand liters of water per day, amounting to mind-

boggling twenty billion tons of water per day!

An innovative project called Rios Voadores (Flying Rivers), 

undertaken by explorers, pilots and environmentalists Gérard 

and Margi Moss, has proved beyond doubt something that 

scientists have long suspected: that the Amazonian forest is 

capable of “sucking” humidity from the air above the Atlantic 

Ocean, which travels in the Alysian winds, into the South 

American continent. Part of this humidity does fall on the 

forest as rain, but it is also carried by air currents towards 

the Center-West, Southeast and South of Brazil, where 

meteorological features such as the arrival of cold fronts 

condense it and make more rain. So by deforesting Amazonia 

in a huge scale we are destroying the source of the flying rivers 

which irrigate a significant part of our nation and, as direct 

consequence, we are causing droughts as the one which is 

scorching the Southeast since 2014. Nevertheless people do 

not seem to realize that it is caused by our own environmental 

inconsequence. 

No one is better than Professor Antonio Donato Nobre, a 

scientist with the National Institute of Space Research (INPE) 
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Ninguém melhor que o professor Antonio Donato Nobre, 

pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 

e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), para 

consolidar o que sabemos sobre a importância do ciclo hídrico 

amazônico para todo nosso país. Em seu extraordinário relató-

rio intitulado O futuro climático da Amazônia, publicado em 

outubro de 2014, ele resume o conhecimento a esse respeito ao 

que chamou de “cinco segredos desvendados” sobre as funções 

climáticas da floresta. Explica ele:

“O primeiro segredo é que a floresta mantém úmido o ar em 

movimento, o que leva chuvas para áreas do continente aden-

tro, distantes dos oceanos. Isso se dá pela capacidade inata das 

árvores de transferir grandes volumes de água do solo para a 

atmosfera através da transpiração. 

O segundo segredo é a formação de chuvas abundantes em 

ar limpo. As árvores emitem substâncias voláteis precursoras de 

sementes de condensação do vapor-d’água, cuja eficiência na 

nucleação de nuvens resulta em chuvas fartas e benignas. 

O terceiro segredo é a sobrevivência da floresta amazônica a 

cataclismos climáticos e sua formidável competência em susten-

tar um ciclo hidrológico benéfico, mesmo em condições externas 

desfavoráveis. Segundo a nova teoria da bomba biótica, a trans-

piração abundante das árvores, casada com uma condensação 

fortíssima na formação das nuvens e chuvas – condensação essa 

maior que aquela nos oceanos contíguos –, leva a um rebaixa-

mento da pressão atmosférica sobre a floresta, que suga o ar 

úmido sobre o oceano para dentro do continente, mantendo as 

chuvas em quaisquer circunstâncias. 

O quarto segredo indica a razão de a porção meridional da 

América do Sul, a leste dos Andes, não ser desértica, como áreas 

na mesma latitude, a oeste dos Andes e em outros continentes. A 

floresta amazônica não somente mantém o ar úmido para si mes-

and the National Institute for Amazonian Research (INPA) to 

sum up what we know about the importance of the Amazonian 

hydrological cycle to the whole of Brazil. In his landmark 

report titled The Climactic Future of the Amazon, published 

in October 2014, he summarizes current knowledge on the 

subject through what he called the “five unveiled secrets” on 

the climactic functioning of the forest. He explains:

“The first secret is that the forest keeps the humid air in 

movement, which brings rain to inner areas of the continent, far 

away from the oceans. This happens through the innate ability 

of trees to transfer large amounts of water from the soil to the 

atmosphere by means of transpiration.

The second secret is the formation of abundant rainfall 

in clean air. Trees release volatile substances which act as 

precursors to condense water vapor, which efficiency in 

nucleating clouds produce copious and benign rains.

The third secret is the survival of the Amazonian forests 

against climactic cataclysms and their formidable capacity 

of sustaining a beneficial hydrological cycle, even under 

unfavorable external conditions. According to the new theory of 

the biotic pump, the abundant transpiration of trees, matched 

with a very strong condensation in the forming of clouds and 

rain – a condensation even larger than that occurring in the 

contiguous ocean – causes a lowering of the atmospheric 

pressure above the forest, therefore sucking in the humid air 

from the ocean towards the continent, maintain rainfall in any 

circumstances.

The fourth secret leads to the reason why the Northern 

portion of South America, east of the Andes, is not a desert, in 

contrast with areas west of the Andes and in other continents 

at the same latitude. The Amazon forest not only keeps the air 

moist for itself, but also exports flying rivers of vapor which 
O jacaré toma banho de sol para manter sua temperatura corporal. Em épocas de floresta alagada, um refúgio como este pode ser valiosíssimo.

A caiman sunbathes to maintain his body temperature. During flood season a shelter as this can be of immense value.
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ma, mas exporta rios aéreos de vapor que transportam a água 

para as chuvas fartas que irrigam regiões distantes no verão he-

misférico. 

O quinto segredo desvendado é o motivo pelo qual a região 

amazônica e oceanos próximos não fomentam a ocorrência de fe-

nômenos atmosféricos como furacões e outros eventos climáticos 

extremos. A atenuação da violência atmosférica tem explicação 

no efeito dosador, distribuidor e dissipador da energia dos ven-

tos, exercido pelo rugoso dossel florestal, e da aceleração lateral 

de larga escala dos ventos na baixa atmosfera, promovida pela 

bomba biótica, o que impede a organização de furacões e si-

milares. A condensação espacialmente uniforme sobre o dossel 

florestal impede a concentração de energia dos ventos em vórti-

ces destrutivos, enquanto o esgotamento de umidade atmosférica 

pela remoção lateral de cima do oceano priva as tempestades 

do seu alimento energético (vapor-d’água) nas regiões oceânicas 

adjacentes a grandes florestas. 

Todos esses efeitos em conjunto fazem da majestosa floresta 

amazônica a melhor e mais valiosa parceira de todas as ativi-

dades humanas que requerem chuva na medida certa, um clima 

ameno e proteção de eventos extremos.”

O mosaico das águas amazônicas é complexo, variado. Em 

suas partes altas, cachoeiras frias e finas como as dos tepuis, as 

enigmáticas montanhas de topo horizontal da fronteira com a 

Venezuela, ou já tépidas e volumosas como as do alto rio Negro; 

na vasta planície, os grandes rios de margens que não se avis-

tam mutuamente, labirintos de ilhas verdes que expõem lon-

gas praias arenosas na estação seca; nos recônditos da mata, 

igarapés (literalmente, “caminhos de canoa” na língua tupi, 

passagens rasas de água pelo interior da floresta), furos (pas-

sagens navegáveis entre dois rios) e infinitos lagos de maior ou 

menor tamanho. A mata de igapó, composta de árvores de pé 

carry water to the abundant rainfall which irrigate distant 

regions during the hemispheric summer. 

The fifth secret unveiled is the reason why the Amazon 

region and nearby oceans do not foster the occurrence of 

atmospheric phenomena such as hurricanes and other extreme 

climactic events. The attenuation of atmospheric violence is 

explained by the dosing, distributing and dissipating effects 

of wind energy, exerted by the rugged forest canopy, and the 

lateral acceleration of winds in a large scale in the lower 

atmosphere, promoted by the biotic pump, which prevents 

the organization of hurricanes and the like. The spatially 

uniform condensation above the forest canopy prevents the 

concentration of wind energy in destructive vortices, while the 

exhaustion of atmospheric moisture by the lateral removal from 

above the ocean deprives storms of their energetic nourishment 

(water vapor) in the oceanic regions adjacent to large forests. 

All these effects taken in conjunction make the majestic 

Amazonian forest the best and most valuable partner of all 

human activities which require rain in the right amount, an 

amenable climate and protection from extreme events.”

The mosaic of Amazonian waters is complex and varied. 

In its highest sectors, cold and thin waterfalls such as those 

of the tepuis, the enigmatic flat-topped mountains along 

the Venezuelan border with Brazil, or already tepid and 

voluminous as those in the higher Negro River; in the vast 

plains, the great rivers of margins which aren’t see from 

each other, green island labyrinths which expose long sandy 

beaches during the dry season; in the nooks and crannies 

of the woods, igarapés (literally, “canoe trails” in the Tupi 

language, shallow waterways through the forest), furos 

(navigable passageways between two rivers) and infinite lakes 

either large or small. The igapó forest, made of trees which 

frequentemente molhado, na estação das cheias, dá a impressão 

de não haver mais terra firme no mundo, tamanha a extensão 

inundada. 

Vale lembrar que a complexidade hídrica e ambiental da 

Amazônia não se expressa apenas na atmosfera e na superfí-

cie; também abaixo dos seus diversificados solos e do leito de 

rochas subjacente há mundos inteiros a desvendar, como a in-

crível descoberta em 2011 de um verdadeiro rio subterrâneo, 

deslocando-se no mesmo sentido do rio Amazonas, mas até 4 

mil metros abaixo dele, realizada pelos cientistas Valiya Hamza, 

da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional, e Eliza-

beth Tavares Pimentel, da Universidade Federal do Amazonas. 

O imenso sistema hídrico subterrâneo se estende por cerca de 

6 mil quilômetros e chega a ter entre 200 e 400 quilômetros de 

largura, e foi encontrado graças aos dados obtidos em mais de 

200 perfurações exploratórias de petróleo realizadas em diver-

sos locais durante as décadas de 1970 e 80. Bem mais lento que 

seu “irmão” de superfície, o rio Hamza, batizado em homena-

gem a esse grande cientista indiano que passou a viver no Brasil 

em 1974, corre apenas entre 10 e 100 metros por ano, enquanto 

a vazão do Amazonas chega a 2 metros por segundo. Qual a re-

lação dessa imensa massa de água subterrânea, certamente ali-

mentada pelas águas de superfície, com os outros depósitos de 

águas subterrâneas do Brasil, por exemplo, da região Nordeste? 

Disso ainda pouco sabemos. Como a floresta, a água da Ama-

zônia é um bem inestimável, que ainda compreendemos pouco, 

mas cuja importância para o Brasil e o planeta já conhecemos 

bem, justificando todos os esforços para a preservação desse 

que é o ciclo hidrológico mais fascinante do planeta. 

are often with their feet wet during flood season, gives one the 

impression that there’s no more dry land in the world, so large 

is the inundated extent.

It is worth remembering that the watery and 

environmental complexity of Amazonia does not express 

itself solely in the atmosphere and on the surface; also below 

its diversified soils and the underlying bedrock there are 

many worlds to unveil, such as that brought to light by the 

incredible discovery, in 2011, of a veritable subterranean river, 

flowing in the same direction as the Amazon River, but up to 

four thousand meters below it, announced by scientists Valiya 

Hamza, from the Geophysics Coordination of the National 

Observatory of Brazil, and Elizabeth Tavares Pimentel, 

from the Federal University of Amazonas. This immense 

underground water system extends for some 6,000 Km and 

can reach between 200 and 400 Km in width, and was found 

thanks to the data gathered in more than 200 exploratory 

oil drills undertaken in several places during the 1970’s and 

80’s. Much slower than its surface “brother”, the Hamza River, 

so named for the great Indian scientist who moved to Brazil 

in 1974, runs just some 10 to 100 meters per year, while the 

Amazon flow reaches two meters per second. Which is the 

relationship between this gigantic underground water mass, 

certainly fed by surface waters, with the other subterranean 

water reservoirs of Brazil, say, in the Northeast region? We 

know but little about it yet. Just as the forest, the waters of 

Amazonia comprise an invaluable asset about which we don’t 

know much, other than that its vital importance for Brazil and 

for the planet, justifying all efforts to preserve it as the most 

fascinating hydrological cycle on the planet.
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A mata densa dificulta a passagem pelos igarapés, pequenas estradas entre a floresta por  
onde navegam os locais.

The dense jungle makes if difficult to traverse the igarapés, narrow watery roads through which locals travel.
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Conforme exposto no capítulo anterior, a Amazônia que 

hoje conhecemos é o produto de milhões de anos de mudanças 

radicais na forma dos continentes e, em consequência, de evolu-

ção continuada das formas de vida que a habitaram e habitam. 

A passagem do tempo profundo, que temos dificuldade para 

imaginar em sua dimensão, é que permitiu à Terra abrigar essa 

fabulosa diversidade de vida. Biodiversidade essa que nem sem-

pre sabemos apreciar e proteger como deveríamos, eis que dela 

depende nossa própria sobrevivência como espécie.

Assim como demonstramos que a obviedade aparente do 

fluxo das águas da Amazônia para o Atlântico nem sempre foi 

um fato, há ainda um equívoco mais grave sobre a percepção 

As already mentioned in the previous chapter, Amazonia 

as we know it today is the product of millions of years  

of radical changes in the shape of continents and, as a result, 

of the continued evolution of life forms which inhabited ad 

inhabit it. The passage of deep time, which we have some 

difficulty to contemplate in its dimension, is what enabled the 

Earth to harbor this fabulous diversity of life. A biodiversity 

that we’re not always wise enough to appreciate and protect 

as we should, given that our own survival as a species  

depends on it.

Just as we demonstrated that the apparently obvious 

flow of the Amazonian waters towards the Atlantic hasn’t 

always been a fact, there is an even graver mistake on the 

popular perception about the region: to think that Amazonia 

is “a forest”. In fact, the Amazonian region is an immense 

and extremely diverse mosaic of ecosystems, of different 

environments, each one with its unique assemblage of flora, 

um mosaico de vida

A living mosaic

Cercado de lendas e mistério, o boto-cor-de-rosa é uma das espécies 
mais exuberantes da floresta. Simplesmente mágico.

Surrounded by legend and mystery, the pink dolphin is one of the 
most flamboyant species of the forest – in a word, magic. 
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das pessoas sobre a região: o de que a Amazônia seja “uma flo-

resta”. Na verdade, a região amazônica é um imenso e extrema-

mente diverso mosaico de ecossistemas, de ambientes diversos, 

cada um com seu conjunto de fauna, flora e interações ecológi-

cas peculiares. Essa característica fundamental da Amazônia é 

extremamente importante de ser compreendida, tanto pelo pú-

blico como pelos tomadores de decisão e formadores de opinião 

do Brasil, pela simples razão de que isso sublinha a gravidade 

da destruição de vastas áreas da região para usos diversos, tema 

a que retornaremos no Capítulo A esperança é verde. 

Costuma-se dizer, para simplificar o entendimento, que a 

maior parte da Amazônia se divide em dois grandes macroecos-

sistemas: a floresta de terra firme e a floresta de várzea ou igapó, 

esta última sujeita à inundação anual no grande ciclo das cheias. 

Embora ao viajante neófito o aspecto geral da floresta lhe pareça 

o mesmo, na verdade existem marcadas diferenças, tanto em 

composição de espécies como na ecologia dos ambientes.

As florestas de terra firme, encontradas em todas as áreas 

mais elevadas da grande bacia, possuem uma diversidade de 

espécies de árvores maior que a das florestas inundadas. Esta-

mos falando de uma diversidade que pode chegar a centenas de 

espécies arbóreas por hectare, cada qual com seu ciclo próprio, 

estratégias de polinização e reprodução, enfim, uma teia de vida 

cujas interações ainda estamos por compreender plenamente. 

As florestas das planícies inundadas sazonalmente podem con-

ter um número menor de espécies, mas as adaptações ecológicas 

destas à vida num meio marcado pela água são motivo suficien-

te para considerá-las tão interessantes quanto suas contrapar-

tes permanentemente emersas.

Claro está que, quando definimos esses ambientes de ma-

neira genérica, estamos ignorando algo muito importante: a 

enorme diversidade local que esses ecossistemas apresentam. 

Na vastidão florestal da Amazônia, cada curva de rio, cada re-

côndito da floresta pode apresentar uma composição florística 

e faunística diferente, a ponto de haver diversos endemismos 

– espécies que apenas ocorrem num determinado lugar – em 

áreas geográficas muito restritas. Por isso mesmo é tão impor-

tante tratar toda a Amazônia com cuidado, já que percentuais 

de desmatamento não refletem o tamanho da perda quando se 

exterminam áreas às vezes pequenas em extensão, mas únicas 

em biodiversidade.

Em qualquer dos casos, as florestas amazônicas são formi-

dáveis, não apenas pelo território horizontal que cobrem, mas 

também pela sua extensão vertical. Com árvores que podem 

chegar a 50 metros de altura, essas florestas organizam-se eco-

logicamente em estratos ou “andares”, cada um com sua cons-

tituição típica de animais e plantas que o habitam. 

Os estratos da floresta começam, na verdade, abaixo da su-

perfície, onde se opera o grande milagre da Amazônia: como 

pode uma floresta tão densa, diversa e alta sobreviver em terras 

tão pouco férteis? A resposta está na capacidade da floresta de 

reciclar seus próprios nutrientes. Qualquer um que se dispu-

ser a enfrentar o calor e a cavar um pouco o chão da floresta 

vai primeiro ter de retirar um espesso “colchão” de folhas e 

material vegetal em distintos estágios de decomposição, pro-

duto da combinação de alta umidade, calor e trabalho inces-

sante de miríades de insetos e outros invertebrados, e também 

dos fungos, um grupo de seres vivos essenciais à saúde do solo, 

porquanto responsável pela quebra da matéria orgânica em 

seus componentes primários, capazes de ser reabsorvidos pe-

las plantas. Logo abaixo desse verdadeiro tapete de nutrientes 

encontraremos um emaranhado enorme de raízes com função 

de absorção, tanto da água como dos nutrientes que vêm da 

camada de folhiço. Essas raízes superficiais podem constituir 

em alguns lugares até 60% da biomassa vegetal, tamanha sua 

densidade, e com enorme eficiência levam de volta às plantas 

fauna and ecological interactions. This fundamental trait 

of Amazonia is extremely important to understand, both 

by the general public and the decision-makers and public 

opinion formers in Brazil, basically because it underlines the 

seriousness of the destruction of vast areas in the region for an 

array of uses, a issue we will get back to in Chapter Hope is 

green.

It is commonly said, to simplify one’s understanding, that 

most of Amazonia is divided in two great macro-ecosystems: 

the dry land forest and the igapó or flooded forest, this one 

subject to the annual flood of the great inundation cycle. 

Although to the novice traveler the general aspect of the forest 

may look all the same, in truth there are marked differences, 

both in species composition and in the ecology of its distinct 

environments. 

The dry land forests, found in all the more elevated areas 

of the great basin, boast a higher diversity of species than 

that of the flooded forests. This diversity may reach hundreds 

of tree species per hectare, each one with its own cycle, 

pollination strategies and reproduction, comprising a life web 

which interactions we still do not entirely understand. Forests 

from the seasonally flooded plains might contain a lower 

number of species, but their ecological adaptations to a water-

dominated landscape are reason enough to consider them as 

interesting as their permanently dry-footed counterparts. 

It is clear that, when we define these environments in 

a generic manner, we’re ignoring something that is quite 

important: the vast local diversity harbored by these 

ecosystems. In the forested vastness of Amazonia, each river 

bend, each hamlet in the woods might have a different 

floral and faunal composition, to the point where there are 

numerous endemisms – species which only occur in a given 

place – in rather restricted geographic areas. That’s one more 

reason to treat the entire Amazonia with great care, given 

that deforestation percentages do not reflect the amount of 

loss when relatively small areas in extension, but harboring 

unique biodiversity, are wiped out.

In any case, the Amazonian forests are formidable, not 

only by the horizontal territory they cover, but also for their 

vertical reach. With trees that may tower up to 50 meters high, 

these forests are ecologically organized in strata or “floors”, 

each one with its typical composition of animals and plants 

that inhabit there.

The forest strata actually begin below the surface, where 

the great miracle of Amazonia takes place: how can such 

a dense, diverse and tall forest survive in soils so poor? The 

answer is in the capacity of the forest in recycling its own 

nutrients. Anyone willing to face the heat and dig a little into 

the forest floor will have first to remove a thick layer of leaves 

and vegetable debris in varied phases of decay, a result of the 

combination of high humidity, warmth and the incessant toil 

of a myriad of insects and other invertebrates, and also of 

fungi, a group of living beings essential to soil health as they 

are in charge of breaking up organic matter in its primary 

components, enabling these to be reabsorbed by plants. Right 

under this veritable carpet of nutrients we will find a great 

maze of roots which absorb both water and nutrients from 

the leaf litter layer. These superficial roots might in places 

constitute up to 60% of all plant biomass, such is their density, 

and with great efficiency they take back to the plants the 

fertilizer that they themselves produced. It is therefore easy 

to see that once we remove the forest the nutrient supply to 

the soil stops, leaving behind only erosion and poverty. The 

nefarious practice of slash-and-burn gives a momentary 

illusion of fertility, only because the carbon, nitrogen and 

phosphorous thereby released allow for a first good crop on 
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o adubo que elas próprias produziram. Claro está que, em se 

removendo a floresta, acaba o suprimento de nutrientes para 

o solo, deixando para trás apenas erosão e empobrecimento. A 

prática nefasta das queimadas dá uma ilusão momentânea de 

fertilidade, apenas porque o carbono, nitrogênio e fósforo libe-

rados permitem uma primeira colheita farta na terra calcinada, 

mas já nos meses seguintes o fim da ilusão do “solo fértil da flo-

resta” é evidente. Apenas a floresta em pé é capaz de manter os 

solos amazônicos férteis, em um ciclo ecológico completo, que 

destruímos irreversivelmente com as derrubadas. 

Nosso curioso visitante suou demasiado e deixou de cavar 

o chão da floresta densa, e agora tudo seria silêncio no estrato 

inferior da mata, não fosse o leve caminhar de algum mamífero 

que se esgueira além de nossa distância de visão. Enxergar os 

animais da hileia amazônica não é tarefa fácil, dada a densi-

dade da vegetação; mesmo assim nos lugares em que o chão 

da floresta é mais sombreado pelas árvores gigantescas se pode 

entrever mais de longe os seus habitantes de quatro patas. 

Não será raro o visitante que se aventurar em alguma das 

trilhas, deixando as margens expostas dos rios e adentrando a 

verde catedral da floresta, deparar-se com um grupo de caititus, 

os pequenos porcos-do-mato que andam sempre em bandos à 

busca de tubérculos, frutas ou sementes que compõem sua dieta 

conforme sua disponibilidade sazonal, complementada por fo-

lhas diversas. Convivem os caititus à sombra das grandes flores-

tas com um parente de maior porte, o queixada ou pecari, que 

é um animal bem mais temível, geralmente também encontrado 

em bandos consideráveis, e não são poucos os humanos que aca-

bam tendo de escalar alguma árvore às pressas para escapar de 

suas afiadas presas. Mesmo assim, não são eles os mais temíveis 

mamíferos da região amazônica; essa distinção dúbia cabe à ma-

jestosa onça-pintada ou jaguar, o maior predador terrestre das 

Américas e que tem na Amazônia seu último refúgio extenso. Po-

dendo pesar até uns 150 quilos, a onça-pintada necessita enormes 

territórios de caça, que percorre silenciosa e atentamente em 

busca de suas presas, que, além dos catetos e veados de pequeno 

porte, inclui as antas, que são os maiores herbívoros terrestres da 

Amazônia; as capivaras dos alagados e margens dos rios; pacas 

e cutias, roedores de porte médio de hábitos esquivos, mas ain-

da abundantes nas florestas bem preservadas. A combinação da 

caça indiscriminada com a destruição dos ambientes florestais 

no Brasil extra-amazônico fez com que a área de distribuição das 

onças-pintadas no país encolhesse drasticamente ainda durante 

o século XX; com a retração da floresta, torna-se inevitável o 

desaparecimento gradual desse animal magnífico.

No chão da floresta é que se depositam as muitas sementes 

da miríade de espécies de árvores que a compõem. Ali, trava-

-se um verdadeiro drama da existência, quando a germinação 

traz as primeiras folhas. Todas têm um só objetivo: alçar-se aos 

céus em direção à luz do sol, essencial à fotossíntese e, portan-

to, à elaboração dos elementos essenciais ao crescimento e à 

nutrição da árvore. O sombreamento existente na maioria das 

florestas primárias é um limitante muito forte da sobrevivência 

dessas mudas, e no chão daquelas somente as espécies de árvo-

res adaptadas a condições de vida inicial na sombra podem nela 

prosperar, favorecendo aquelas gigantes de crescimento lento e 

madeira densa, que crescem em densidade relativamente baixa 

nas florestas amazônicas. Mas há momentos em que o sol conse-

gue chegar com mais força ao solo: a morte de grandes árvores 

do dossel, tombadas por tempestades ou raios, em geral arrasta 

outras a seu redor, abrindo clareiras que criam condições ideais 

para que espécies pioneiras, de rápido crescimento, cubram logo 

o espaço aberto na mata. Assim é que espécies como a imbaúba 

aproveitam a oportunidade para ocupar nichos na floresta, mas 

não apenas essas espécies de porte médio: também o precioso 

mogno, de distribuição ampla, porém esparsa, prefere germinar 

the charred land; yet in the following months the end of the 

“fertile forest soil” myth becomes evident. Only the living forest 

can keep the Amazonian soils fertile, in a complete ecological 

cycle, which we irreversibly destroy with deforestation. 

Our curious visitor has sweated a bit too much and waived 

the digging of the dense forest soil, and now everything would 

be silent if not for the light rushing of feet from some mammal 

slipping by beyond our field of view. Spotting the animals of 

the Amazonian hylaea is no easy task, given the density of the 

vegetation; that much notwithstanding, in places where the 

forest floor is more shadowed by the gigantic trees one can 

look a bit further for its four-legged inhabitants.

It is not that rare that a visitor venturing along some trail, 

farther from the exposed river margins and entering the green 

cathedral of the forest, will meet with a group of collared 

peccaries, the little pig-like creatures which always wander 

together searching for roots, fruits or seeds which comprise 

their diet according to seasonal availability, complemented by 

assorted leaves. They coexist in the shadow of the great forests 

with a much more fearsome relative, the white-lipped peccary, 

an animal that is widely feared, usually found in groups of 

considerable size, and many a human has had to climb up 

a tree in a rush to escape from their pointed fangs. Even so 

they aren’t the most fearsome mammals of the Amazonian 

region; this dubious distinction is due to the majestic jaguar, 

the largest land predator of the Americas and which finds 

in Amazonia its last extensive stronghold. Reaching up to 

150 Kg, jaguars need very large hunting territories, which 

they roam silently and attentively searching for prey, which 

besides peccaries and small-sized deer includes tapirs, the 

largest terrestrial herbivores in Amazonia; the capybaras 

from wetlands and river margins; agoutis and pacas, shy 

medium-sized rodents which are still abundant in well-

preserved forests. The combination of indiscriminate hunting 

with the destruction of forest environments in Brazil beyond 

the Amazon has caused the range of jaguars I the country to 

shrink drastically during the 20th century; with the retreat of 

the forests, the gradual vanishing of this magnificent animal is 

unavoidable.

It is in the forest floor that the many seeds of the myriad 

of species of trees that compose it are deposited. There, a 

veritable existential drama unfolds, when germination brings 

forth the first leaves, all with a single objective: reach towards 

the sky for sunlight, essential to photosynthesis, hence to 

the nutrition and growth of the tree. The existing shadow in 

most primary forests is a rather strong limiting factor for the 

survival of seedlings, and at their floor only those tree species 

adapted to such initial life conditions in the shadow can 

prosper, favoring those slow-growing, hardwood giants which 

grow in relatively sparse densities throughout the Amazonian 

forests. But there are moments when sunlight reaches down 

stronger over the forest soil; the death of large trees from the 

canopy assemblage, brought down by storms or lightning, 

usually drag down other around them, opening clearings 

which create ideal conditions for fast-growing pioneer species 

to quickly take over the spaces opened in the forest. This way, 

species such as the cecropia seize the opportunity to occupy 

niches in the forest, but not only these medium-sized species; 

also the precious mahogany, widely but sparsely distributed, 

favors germination in sunny spots, which it will shadow itself 

many decades later when taking its place as an emergent 

species of the canopy. Also in better-lit areas the seedlings of 

a rather typical giant of Amazonia, the kapok tree, prosper. 

These trees may attain impressive 70 meters high and three 

meters in width, and live up to 500 years; it’s a pioneer 

species which seeds need abundant sunlight to give rise to new 
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em áreas de ampla insolação, as quais muitas décadas depois 

irá sombrear ao se tornar espécie emergente no dossel. Também 

em áreas mais bem iluminadas prosperam as mudas de uma 

gigante muito característica da Amazônia, a sumaúma ou ma-

fumeira, que pode atingir impressionantes 70 metros de altura 

e 3 de espessura de tronco e chegar aos 500 anos, é uma espécie 

pioneira cujas sementes precisam de abundante luz para gerar 

novos gigantes. 

Sementes. Na Amazônia há uma infinidade de tipos, cada 

espécie de planta com sua forma peculiar, mas sua dispersão na 

distância depende fundamentalmente de dois agentes: o vento 

ou a fauna. As sementes dispersas pelo vento ou são extrema-

mente leves, como a das orquídeas e de muitas bromélias, ou 

possuem apêndices achatados que agem como verdadeiras asas, 

ajudando-as a flutuar para mais longe da árvore-mãe, como no 

caso dos ipês e cipós da mesma família destes, as Bignoniáceas. 

Já aquelas que dependem da dispersão por animais, sejam estes 

aves ou macacos, são mais pesadas e possuem “presentes” que 

interessam aos ajudantes da dispersão em potencial, na forma 

de frutos ou arilos suculentos e nutritivos que acompanham as 

sementes na ingestão pela fauna. Assim, no sistema digestivo 

dos bichos, as sementes da árvore podem viajar por distâncias 

relativamente grandes antes de serem expelidas e “plantadas” 

já com um uma carga de nutrientes adicionais representada pe-

las fezes de seus carregadores. 

Algumas sementes grandes, entretanto, não aparentam ser 

convidativas a potenciais “caroneiros”. É o caso, por exemplo, 

da castanha-do-pará e do abricó-de-macaco, cujos frutos enor-

mes, secos e duros caem no chão da floresta de alturas assusta-

doras, como se bolas de canhão fossem. O que há no interior das 

sementes para os animais famintos? Bem, uma grande quanti-

dade de polpa altamente nutritiva. É esse tesouro que faz com 

que os roedores como as cutias e as pacas (que ajudam a plan-

tar novas castanheiras armazenando sementes, enterrando-as 

em distintos lugares e assim favorecendo que várias germinem 

espalhadas) se esforcem para chegar até ele, roendo a casca do 

fruto e da semente; também macacos-prego, que batem os fru-

tos em superfícies rígidas para abri-los.

Também no estrato inferior da floresta encontramos uma 

miríade de outras criaturas peculiares, mas talvez nenhuma tão 

impressionante quanto a maior aranha do planeta, a carangue-

jeira Teraphosa blondii, que pode alcançar 40 centímetros de 

largura e vive no norte da Amazônia. De seu esconderijo, em 

buracos escavados na terra e forrados de filamentos sedosos, 

sob tocos caídos ou rochas, a gigante se alimenta de insetos, 

rãs e mesmo pequenos mamíferos. Suas picadas são doloridas, 

muito embora nem de longe sejam fatais para seres humanos. 

A fêmea da espécie pode chegar a 20 anos de idade e carregar 

seus ovos durante aproximadamente dois meses com cuidado 

maternal, até que os filhotes eclodem e ocupam o ninho até 

atingir quase um terço do tamanho da aranha adulta, quando 

então se dispersam em busca de território próprio para caçar no 

chão da floresta.

Vamos começar nossa escalada até o topo das árvores da 

Amazônia. Para chegar lá, é preciso passar pelo estrato médio 

da floresta, onde uma grande variedade de espécies de palmei-

ras espalham suas copas entre os troncos das espécies emer-

gentes. Estes e os galhos das copas das espécies de árvores me-

sófilas, ou seja, que sobrevivem ao sombreamento parcial pelo 

dossel superior da floresta, são muitas vezes verdadeiros jardins 

suspensos. Do chão da floresta escoram-se nos troncos diversos 

gêneros de cipós, criando um entremeado de trapézios vivos, 

os quais se balançam os animais que frequentam os andares 

intermediários do edifício arbóreo amazônico, de macacos a 

cobras. Nessa altura média vemos passar os industriosos ma-

cacos-prego em grupos familiares e também grandes bandos 

giants.

Seeds. In Amazonia there’s infinity of types, each plant 

species with its peculiar form, but their dispersion relies 

fundamentally on two agents: wind or wildlife. Wind-dispersed 

seeds are extremely lightweight, such as those from orchids 

and many bromeliads, or sport flattened appendages which 

serve as veritable wings, helping them float away from the 

mother tree, as happens with bignonias. Those which are 

dependent on animals to spread around, be these monkeys or 

birds, are heavier and offer “gifts” of interest to the potential 

dispersing helpers, in the form of succulent and nutritious 

fruits or arils which accompany the seeds in being ingested 

by wildlife. In this way, in the animals’ digestive system, tree 

seeds can travel for relatively large distances before being 

expelled and “planted”, already with a load of additional 

nutrients in the form of the feces of their carriers. 

Some large seeds, however, do not appear inviting to 

potential carriers. It’s the case, for instance, of the brazilnut 

and cannonball trees, which enormous, hard and dry fruit 

drop to the forest floor from scary heights, as if they were 

real cannon balls. What’s in the seeds they harbor for hungry 

animals? Well, a large amount of highly nutritious kernel. It is 

this hidden treasure which makes rodents such as agoutis and 

pacas (which help plant new brazilnut trees, burying seeds in 

varied spots and therefore favoring their germination over a 

wide area) invest so much effort in reaching it, gnawing at the 

fruit and seed shells; also capuchin monkeys, which bang the 

fruit against hard surfaces to open it. 

Also at the lower forest level we find a myriad of other 

peculiar creatures, but none perhaps as impressive as the 

largest spider on the planet, the birds’-nest spider Teraphosa 

blondii, which may attain 40 centimeters in width and lives 

in northern Amazonia. From its hideout, in holes dug in the 

earth and carpeted with silky filaments, under fallen logs or 

rocks, this giant preys on insects, frogs and even small insects. 

Its stings are painful, although not at all life-threatening to 

humans. Females may reach 20 years old and carry their eggs 

during approximately two months with maternal care, until 

spiderlings hatch and hang around the nest until they reach 

half the size of an adult, when they finally disperse to seek 

their own territories to hunt on the forest floor.

Let’s start our climb towards the top of the Amazonian 

trees. To get there, we should first pass through the 

intermediate strata of the forest, where a large variety of 

palm species spread their leaves among the towering trunks 

of emergent species. These and the branches of the crown of 

mesophile species – those which survive the partial shadowing 

by the upper forest canopy – are sometimes true hanging 

gardens. From the forest floor, several genera of vines climb 

leaning on tree trunks, creating a maze of living trapezes, on 

which swing the animals which inhabit the intermediate floors 

of the Amazonian arboreal edifice, from monkeys to snakes.  

At this average height we see the industrious capuchin 

monkeys traverse in family groups, and also great troops 

of squirrel monkeys, a species which still abounds in many 

areas and is usually found in large groups. Also the myriad 

of species of marmosets and titis, the smallest Amazonian 

primates, some of them with very specific ecological niches, 

seek nourishment either as sap extracted from tree trunks, 

birds’ eggs or hunting insects, these latter omnipresent in the 

living universe of the forest.

The majority of songs heard from Amazonian birds come 

from species inhabiting this intermediate space of the forest, 

where watching them is unnervingly difficult given the density 

of leafy branches. Maybe no other species represents forest 

sonority better than the musician wren, a small-sized  
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de micos-de-cheiro, espécie ainda abundante em muitas áreas 

e que é encontrada em grandes bandos. Também a miríade de 

espécies de saguis ou sauins, os menores primatas amazônicos, 

alguns deles com nichos ecológicos muito específicos, buscando 

alimento seja na goma extraída de troncos de árvores, em ovos 

de pássaros ou na caça a insetos, estes onipresentes no universo 

vivo da floresta. 

A maioria dos cantos das aves amazônicas vem de espé-

cies que habitam esse estrato intermediário da floresta, onde 

observá-las é sumamente difícil dada a densidade da galharia 

folhuda. Talvez nenhuma represente melhor a sonoridade da 

floresta que o uirapuru-verdadeiro, uma espécie de pequeno 

porte e colorido discreto em tons de marrom, mas com um canto 

tão mavioso que virou inspiração para nosso maior compositor 

clássico, Heitor Villa-Lobos, que para ele dedicou uma sinfonia 

homônima em 1917 com a belíssima sonoridade do uirapuru 

representada por violinos e diversos instrumentos de sopro. Eles 

são encontrados aos pares ou em pequenos grupos, geralmente 

nas ramagens próximas ao solo, para o qual descem regular-

mente à procura de insetos, dos quais se alimentam. O lendário 

canto é ouvido por quase toda a Amazônia, mas apenas durante 

duas a três semanas entre setembro e outubro, época em que 

acasalam.

São tão variadas as aves amazônicas como os ambientes 

que compõem o mosaico de florestas, várzeas, montanhas, 

campinas. Outro expoente notável é o galo-das-rochas ou galo-

-da-serra, cujo nome denuncia os ambientes onde vivem essas 

criaturas espetaculares, em que nas fêmeas o colorido é de um 

modesto amarronzado uniforme, mas nos machos o corpo é la-

ranja-vivo, bem assim como uma crista saliente sobre a cabeça. 

Trata-se de uma ave tão bela quanto rara, existente ainda nas 

florestas primárias da Amazônia nor-ocidental nas cercanias 

dos afloramentos rochosos elevados, onde faz seu ninho. Soli-

species with discrete brownish colors, but with such  

a marvelous singing that it inspired the greatest Brazilian 

classical music composer, Heitor Villa-Lobos, to compose a 

symphony named after it in 1917, with the beautiful sonority 

of the uirapuru depicted as an array of violins and several 

wind instruments. The species is found in pairs or in small 

groups, usually in lower branches near the floor, where  

it lands regularly seeking insects for food. Its legendary song 

is heard throughout Amazonia, but only during two or three 

weeks between September and October, during  

breeding season.

Amazonian birds are as varied as the environments which 

compose the mosaic of forests, wetlands, mountains and 

grasslands. Another noteworthy species is the cock-of-the-

rock, which name gives away the environments in which these 

spectacular creatures dwell. Females are of a modest uniformly 

brownish hue, but in males the body is bright orange, and 

they sport a similarly colored crest over their heads. It’s a 

bird as beautiful as rare, still found in primary forests of 

northwestern Amazonia near high rocky outcrops where they 

nest. Solitary for most of the year, they meet during breeding 

season, males forming challenging groups or leks, performing 

visual and vocal displays on the floor in small clearings or 

“arenas”. If the performance is agreeable to a female, it will 

land on the floor and offer herself to mating, which only lasts 

a few seconds, after which she will seek an ideal spot to build 

her nest with mud, twigs and vegetal fibers, hanging from 

some wet rock, preferably near a stream. Fruits comprise most 

of their diet, and the species is an important dispersal agent 

Este pequeno primata é uma das centenas de espécies de 
macacos que existem na região, algumas em extinção.

This little primate is from one of the hundreds of species 
which roam the region, some of them endangered.
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tárias na maior parte do ano, na época do acasalamento elas se 

reúnem, os machos formando grupos de disputa ou leks, fazen-

do exibições visuais e vocais no chão, em pequenas clareiras ou 

“arenas”. Se o espetáculo agradar a alguma fêmea, esta descerá 

até o chão e se oferecerá à cópula, que dura apenas alguns se-

gundos, findo o que ela buscará o lugar ideal para fazer o ninho 

de barro, gravetos e fibras vegetais, dependurado em alguma 

rocha úmida, preferivelmente próximo de um riacho. Frutos 

perfazem a maior parte de sua dieta, sendo a espécie uma im-

portante dispersora de sementes dos ambientes rupícolas que 

habita, ainda que os filhotes ganhem boas quantidades de inse-

tos e outros pequenos invertebrados enquanto estão no ninho. 

Também nos andares intermediários começamos a encon-

trar as plantas epífitas – literalmente que vivem sobre outras 

plantas. Sem serem parasitas, ou seja, sem prejudicar sua ár-

vore hospedeira, essas plantas aproveitam o suporte de troncos 

e galhos elevados para estar mais perto da luz solar e também 

ter acesso mais fácil a animais que polinizam suas flores e/ou 

ajudam a dispersar suas sementes. Fazem parte desse grupo de 

habitantes dos galhos as vistosas orquídeas amazônicas, prin-

cipalmente nas florestas de várzea, cujas flores altamente com-

plexas evoluíram para buscar a cumplicidade de animais na sua 

polinização. É o caso das belíssimas Coryanthes, cujas grandes 

flores produzem uma abundância de óleos aromáticos para se-

duzir as abelhas nativas dos gêneros Eulaema e Euglossa. Essas 

abelhas se reproduzem através de rituais elaborados de acasa-

lamento, em que suas cores metálicas resplandecem nos raios 

de sol que se filtram por entre as copas das árvores; mas, além 

da cor chamativa, os machos precisam dos óleos aromáticos 

das orquídeas para seduzir as exigentes fêmeas. Atraídas por 

uma “poça” de líquido oculta entre as pétalas, elas escorregam 

e caem em seu interior, só podendo sair por um corredor que 

contém as cápsulas de pólen; estas aderem às costas da abelha 

e irão polinizar a próxima flor visitada. Também faz parte da 

flora de orquídeas amazônicas uma variedade de espécies do 

gênero Cattleya, algumas delas com enormes flores roxo-violá-

ceas ou totalmente albas, em qualquer caso muito chamativas e 

que compõem belíssimos arranjos naturais suspensos na época 

da floração. As sementes das orquídeas são geralmente dimi-

nutas e muito leves, sendo dispersas pelas correntes de ar, indo 

pousar em reentrâncias de galhos distantes, onde a umidade e 

a disponibilidade de nutrientes determinarão seu sucesso em 

prosperar.

Já as bromélias, outro grupo de habitante típico das florestas 

neotropicais úmidas, possuem flores muitas vezes adaptadas à 

atração de aves nectarívoras, como os beija-flores, que fazem o 

papel de polinizadores. Várias espécies de bromélias produzem 

frutos suculentos, consumidos por aves e mamíferos, os quais 

auxiliam na dispersão das sementes ao defecar longe da plan-

ta-mãe em seus frequentes deslocamentos pelo meio-bosque. 

Além da grande beleza de sua floração, que em geral envolve 

não apenas as flores em si, mas também a produção de brácteas 

(folhas modificadas) em cores vistosas para atrair os poliniza-

dores, muitas espécies de bromélias cumprem uma outra função 

ecológica relevante nos andares intermediários da mata: a de 

reservatórios de água, que se acumula no interior do conjunto 

de folhas arranjadas de forma circular, que servem às bromélias 

tanto como fonte de umidade como também de nutrientes, na 

forma de folhas e pequenos ramos que são ali capturados ao 

cair de andares superiores da mata e se decompõem lentamen-

te, alimentando a planta. Não apenas os animais que sobem às 

árvores encontram aí uma alternativa para matar a sede, mas 

também esses pequenos tanques suspensos servem de refúgio 

para que espécies menores completem aí seu ciclo de vida, sendo 

que as bromélias maiores abrigam verdadeiros microecossiste-

mas, onde a água é cheia de micro-organismos, que alimentam 

for the seeds of the rocky environments it inhabits, although 

chicks are also fed reasonable amounts of insects and other 

small invertebrates before fledging. 

Also in the intermediate floors we start to find epiphyte 

plants – literally, those that live over other plants. Not being 

parasites, therefore not harming their host trees, these plants 

take advantage of trunks and branches as support to reach 

closer to sunlight, and also to gain easier access to animals 

which pollinate their flowers and/or help disperse their seeds. 

Among these inhabitants we find the showy Amazonian 

orchids, especially in flooded forests, and which highly 

complex flowers evolved to seek complicity with animals 

in their pollination. Such is the case of the very beautiful 

Coryanthes, which large flowers manufacture a plethora of 

aromatic oils to seduce native bees of the genus Eulaema and 

Euglossa. These bees reproduce through elaborate mating 

rituals, in which their metallic colors shine in the sun filtered 

through the tree crowns; but besides the showy color, males 

need the aromatic orchid oils to seduce the demanding 

females. Attracted by a pool of liquid hidden beneath the 

petals, they slip and fall inside it, and the only way out is 

through a corridor containing pollen capsules; these adhere to 

the back of the bee and will pollinate the next flower it visits. 

Also a variety of orchids from the genus Cattleya, some with 

enormous purple-violet flowers or purely white, in any case 

very showy, are part of the Amazonian orchid flora, creating 

amazingly beautiful hanging flower arrangements during 

flowering time. Orchids seeds are generally minute and very 

light, being spread by wind currents, landing on crevices of 

distant branches where humidity and nutrient availability will 

determine their success in germinating.

Bromeliads, another group of typical inhabitants of 

neotropical rainforests, oftentimes sport flowers adapted to 

attract nectarivorous birds such as hummingbirds, which 

take on the role of pollinators. Several bromeliad species 

yield succulent fruit, sought after by birds and mammals, 

which in turn help disperse the seeds by defecating away 

from the mother plant in their frequent travels through the 

forest. Besides the great beauty of their flowering, usually 

involving not only flowers per se but also the production of 

bracts (modified leaves) in showy colors to attract pollinators, 

many bromeliad species also fulfill a relevant ecological role in 

the intermediate strata of the forest: that of water reservoirs. 

Water accumulates inside the circular leaf rosette, which serve 

bromeliads both as water supply and as nutrient pool, as 

small twigs and leaves are captured there when falling from 

higher forest floors and there decompose slowly, nourishing 

the plant. Not only the animals which climb trees find there a 

thirst-quenching option, but also smaller critters find refuge in 

these small suspended tanks to complete their life cycle; larger 

bromeliads harbor veritable micro-ecosystems, where water 

is filled with microorganisms, which feed insect larvae, eaten 

by spiders, captured by birds, and so forth. Special mention 

is due to minute frogs which lay their eggs in the water of 

-bromeliad tanks, where they hatch and tadpoles can develop 

while safe from many predators. Recent research undertaken 

in Ecuador proved that Amazonian bromeliad frogs are 

extremely vulnerable, however, to human disturbance; even 

the opening of roads 50 meters below them can exterminate 

entire populations for reasons which are still unknown, 

highlighting the fragility of this complex, invaluable web  

of life which is Amazonia.

We continue to climb the enormous forest edifice. Below 

us the crown of smaller trees have already hidden the many 

dramas of survival of the inhabitants of the forest floor and 

intermediate strata, although we still listen to the typical 
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larvas de insetos, predadas por aranhas, capturadas por aves, e 

assim por diante. Merecem menção especial as pequeninas rãs 

que depositam seus ovos na água das bromélias, onde eles eclo-

dem e os girinos podem se desenvolver a salvo de muitos pre-

dadores. Pesquisas recentes realizadas no Equador comprovam 

que as rãs de bromélia amazônicas são extremamente vulne-

ráveis à perturbação humana; mesmo a abertura de estradas 

a 50 metros abaixo delas pode exterminar populações inteiras, 

por razões que ainda desconhecemos, evidenciando a fragilidade 

dessa complexa, inestimável teia da vida que é a Amazônia.

Continuamos escalando o enorme edifício florestal. Abaixo 

de nós já ficaram ocultos pelas copas das árvores menores os 

muitos dramas de sobrevivência dos habitantes do chão e do es-

trato médio da floresta, dos quais ainda escutamos mesmo aqui 

em cima alguns sons muito característicos, como o esturro da 

onça-pintada e os cantos de incontáveis pássaros que mais ou-

vimos do que vemos. Aqui, chegamos ao dossel da floresta pro-

priamente dito, onde as colunas que se erguem retas do chão, 

40 ou 50 metros abaixo, abrem-se em majestosas copas, muitas 

também com dezenas de metros de largura, competindo entre si 

pelo privilégio do sol pleno, ao qual suas usinas de energia – as 

folhas – estão perfeitamente adaptadas. É o domínio das cas-

tanheiras, das sumaúmas, dos visgueiros (Parkia spp.), cuma-

rus, angelins-pedra, mulungus com suas flores avermelhadas ou 

laranja-vivo que atraem miríades de beija-flores, dos ameaça-

dos mognos e de alguns mamíferos que raramente vão ao solo 

da mata, vivendo quase toda sua vida aqui no alto. Um gênero 

deles se anuncia de longe: o dos guaribas ou bugios, cuja taxo-

nomia ainda é objeto de muito bate-boca entre os especialistas, 

mas que na Amazônia tem ao menos dois tipos bem conhecidos, 

o guariba comum, de ampla distribuição por toda a Amazônia, 

e o de-mãos-ruivas, uma espécie endêmica brasileira restrita à 

Amazônia Oriental, ameaçada pelo desmatamento e caça.

sounds of many from up here, such as the growling of the 

jaguar and the songs of innumerable birds which are better 

heard than seen. Presently we reach the forest canopy proper, 

where the columns that rise erect from the ground, 40 or 50 

meters below, spread out in majestic crowns, many also with 

dozens of meters in width, competing among themselves for 

the privilege of full sunlight, for which their power centrals 

– the leaves – are perfectly adapted. This is the domain of 

brazilnuts, kapoks, parkias, raintrees, visgueiros, coralbeans 

with their reddish or bright orange flowers which attract 

hummingbirds galore, of the threatened mahoganies and of 

some mammals which rarely travel to the forest floor, spending 

almost all of their lives up here. One group of these announces 

itself easily: the howler monkeys, which taxonomy is yet today 

the reason for much chagrin among specialists, but which in 

Amazonia has at least two well-known types, the common 

howler, widely distributed throughout the region, and the 

rufous-handed one, an endemic Brazilian species restricted to 

eastern Amazonia, threatened by deforestation and hunting. 

Howler monkeys are easily located in the forest by their 

extremely loud cry, which echoes through the forest for miles 

and is voiced by males to reaffirm their territorial claims. They 

are generally found in family groups of a few individuals, led 

by a dominant male, and as they also feed on leaves, which 

facilitate their survival, they are rather resilient in the face of 

forest fragmentation, being able to hold on even to relatively 

small and isolated fragments.

One of the favorite seasonal foodstuffs of the Amazon 

forest primates and birds comes from a group of trees which 

O papagaio em close mostra toda sua doçura no olhar. Um animal encantador.
A close-up reveals the parrot’s sweet eyes, an enchanting creature indeed.
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Os guaribas são facilmente localizados na floresta pelo seu 

ronco extremamente alto, que ecoa por quilômetros e é emitido 

pelos machos para reafirmar suas pretensões territoriais. An-

dam geralmente em bandos familiares de poucos indivíduos, 

comandados por um macho dominante, e, como se alimentam 

também de folhas, o que facilita sua sobrevivência, são bastante 

resistentes à fragmentação da floresta, podendo subsistir mes-

mo em porções isoladas relativamente pequenas.

Um dos alimentos sazonais prediletos dos primatas e aves 

das florestas amazônicas vem de um grupo de árvores que con-

quistou o dossel de cima para baixo: as gameleiras ou figueiras. 

Muitas delas são verdadeiras assassinas silenciosas da floresta. 

A gameleira inicia sua vida como uma pequena muda germina-

da de sementes depositadas no alto, numa reentrância de tronco 

ou galho por macacos, morcegos frugívoros ou aves. Logo a jo-

vem árvore fará deslizar tronco abaixo de sua hospedeira longas 

raízes enquanto projeta seu caule e folhas para cima, em direção 

à luz. Com o passar dos anos e após atingir o chão, as raízes da 

gameleira engrossam e envolvem o tronco da árvore hospedei-

ra, fundindo-se em um abraço estrangulador que terminará, 

após dezenas de anos, matando-a. A essa altura a portentosa 

gameleira terá atingido o topo do dossel, onde a polinização por 

vespas específicas de cada espécie fará surgir as infrutescências 

que atraem uma diversidade de animais da floresta e asseguram 

sua perpetuação por toda a Amazônia florestal.

É no estrato superior das florestas amazônicas, e no céu 

acima delas, que ainda se desenrola um dos mais dramáticos e 

extraordinários espetáculos da natureza brasileira, nesse que é 

o derradeiro refúgio de nossos grandes animais nativos: o voo 

da harpia, a maior águia do planeta, cuja história natural era 

completamente desconhecida até que na década de 1960 os 

pesquisadores James Fowler e James Crome escalaram as ár-

vores da floresta nos montes Kanaku, na então Guiana Inglesa, 

e lá fizeram as primeiras observações prolongadas da espécie e 

sua reprodução.

Podendo pesar em torno de 9 quilos e medir cerca de 1 

metro da cauda à cabeça, com asas que se estendem tão largas 

quanto o braço de uma pessoa adulta, a harpia é a mais majes-

tosa dentre as aves de rapina, e outrora existia em quase todo 

o território brasileiro onde houvesse florestas; no Rio Grande 

do Sul, ainda em 1936 havia registro nos arredores de Por-

to Alegre. Dependente, no entanto, de florestas com razoável 

densidade de presas para caçar, alimentar-se e reproduzir-se, 

a harpia foi tendo sua área de distribuição contraída mesmo 

antes da derrubada das matas, quando caçadores sistematica-

mente eliminaram os mamíferos e as aves maiores de todas as 

áreas florestais em que puderam adentrar. Apenas onde o símio 

predador bípede não completou sua obra de destruição pôde a 

harpia sobreviver, e, tal como a onça-pintada, é na Amazônia 

que a espécie ainda melhor se aferra à vida tenazmente, aguar-

dando a hora em que a humanidade reconheça por fim o direito 

às outras espécies de existir. 

Na Amazônia abundam as presas principais da harpia, as 

preguiças e os macacos de grande porte, senhores do dossel onde 

se alimentam e fazem de tudo para passar despercebidos; mas 

os olhos (literalmente de águia) de nosso maior predador alado 

são implacáveis. Pousada na copa de uma das gigantes da flo-

resta, dissimulada por sua coloração acinzentada e barrada de 

listras escuras nas asas, a harpia espreita, buscando escutar no 

ruído das copas a aproximação de um bando de macacos ou de-

tectar o sutil movimento das preguiças dependuradas de cabeça 

para baixo nos galhos. Tanto o ágil guariba como a bem camu-

flada preguiça correm sério risco de terminar seus dias alimen-

tando as harpias e sua prole faminta, capturados em movimen-

tos rápidos das potentes garras que a grande águia projeta para 

a frente para apanhar a presa, em mergulhos que podem chegar 

has conquered the canopy from down up: the strangler figs. 

Many of these are truly silent assassins of the forest. Strangler 

figs begin life as a small seedling germinating from a seed 

deposited up high, in a tree trunk crevice or branch, by 

monkeys, frugivorous bats or birds. Soon the young tree will 

send down roots that slip along the trunk of its host while 

it shoots up its own branches and leaves towards the light. 

As the years go by and after it reaches the soil, the fig tree 

roots swell and encircle the trunk of its host tree, merging in 

a strangler embrace which after dozens of years will end up 

killing it. By then the portentous fig tree will already have 

reached the top of the canopy, where pollination by species-

specific wasps will bring forth the infrutescences which attract 

a great diversity of forest animals and ensure its perpetuation 

throughout the Amazonian forests. 

It is in the higher level of the Amazonian forests, and 

in the sky above these, that one of the most dramatic and 

extraordinary events of Brazilian nature still happens, at 

this which is the last refuge of our great native animals: the 

flight of the harpy eagle, the largest bird of prey on the planet, 

which natural history was all but unknown until in the 1960’s 

researchers James Fowler and James Crome climbed the trees 

of the Kanaku mountains, in what was then British Guyana, 

and there made the first long-term observations of the species 

and its breeding.

Reaching 9 Kg and about a meter from head to tail, with 

wings that are as long as the arm of a human adult, the harpy 

eagle is the most majestic among all birds of prey, and in 

the past it ranged throughout most of the Brazilian territory 

wherever forests existed; in the southernmost Rio Grande do 

Sul State there was still a record in 1936 around Porto Alegre. 

Depending however on forests with reasonable prey density 

for hunting, feeding and breeding, the harpy eagle had its 

range shrunk even before the forests were felled, when hunters 

systematically wiped out all mammals and larger birds from 

all forested areas they could get to. Only where the predatory 

bipedal primate wasn’t able to complete its devastation 

works did the harpy eagle survive, and just like the jaguar 

it is in Amazonia that it finds its last stronghold, clinging to 

life tenaciously, waiting for a time when humankind finally 

recognizes the right of other species to exist.

In Amazonia prey species of the harpy abound: sloths 

and large monkeys, lords of the canopy where they feed 

and try hard to remain undetected; but the (literally eagle) 

eyes of our largest flying predator are remorseless. Perched 

atop the crown of one of the forest giants, camouflaged by 

its grayish coloration with darker wing stripes, the harpy 

eagle waits, listening to the sound of the canopy shuffling 

with the approaching of a monkey troop, or detecting the 

subtle movement of the sloths hanging upside-down from 

the branches. Both the agile howler monkey and the well-

hidden sloth run a serious risk of ending their days as a meal 

for the harpy and its hungry chick, taken in swift moves of 

the powerful claws which the great eagle projects forward 

to catch prey, in dives that may exceed 50 Km/h. There’s no 

escape. Many prey end up being carried to the large nests 

made of branches and leaves atop the highest trees, of which 

kapok is a favorite as it emerges from the canopy with strong, 

thick branches capable of withstanding the full weight of the 

structure and its occupying family. Nests may be used through 

several breeding seasons to harbor the chicks, which initially 

are covered in white down, and which voracity from a very 

young age compels the parents to undertake frequent hunting 

forays, which may result in the demise of howler and capuchin 

monkeys, sloths, porcupines, tree anteaters and even ground 

mammals such as agoutis and small deer. It was in the same 
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a 50 quilômetros por hora. Não há como escapar. Muitas presas 

acabam sendo levadas para os enormes ninhos, feitos com ra-

mos e folhas nos galhos das maiores árvores, sendo as sumaú-

mas uma de suas preferidas, por emergir do dossel com ramos 

grossos e fortes, capazes de sustentar o peso da armação e sua 

família de ocupantes. Os ninhos podem ser usados por várias 

temporadas reprodutivas para abrigar os filhotes, inicialmen-

te cobertos de penugem branca, mas cuja voracidade já desde 

cedo obriga os pais a frequentes incursões de caça, que podem 

resultar na captura de guaribas, macacos-prego, preguiças, ou-

riços-cacheiros, tamanduás-mirins e até mesmo mamíferos do 

chão da floresta, como pacas e pequenos veados. Foi no mesmo 

ninho estudado na Guiana, que mencionamos acima, que as 

primeiras filmagens das harpias em reprodução foram feitas, 

em 1978, pelo naturalista e documentarista Neil Rettig e seu 

assistente, que durante meses se empoleiraram lá no alto para 

filmar a criação do filhote único da temporada. Mas pergunte ao 

fotógrafo deste livro se de lá para cá ficou mais fácil fotografar 

esse raro habitante do alto dossel da Amazônia... 

Ao explorarmos os estratos da florestas amazônicas nos da-

mos conta da infinidade de relações ecológicas entre as espécies 

e entre estas e o meio físico. Vimos acima uma pequena amostra 

dessas relações na floresta emersa, mas e o que mais se pode ver 

na floresta inundada? De certo outros tantos exemplos de como 

a evolução atuando ao longo de milhões de anos moldou uma 

teia de relações entre os seres vivos da Amazônia que só pode 

ser qualificada de extraordinária. É assim que somos apresenta-

dos a esse mundo à parte que é a floresta inundada das estações 

chuvosas, onde peixes plantam árvores e golfinhos passeiam no 

bosque.

Existe uma distinção conhecida entre as florestas inunda-

das da Amazônia. A várzea é aquela que ocorre na planície de 

inundação dos rios “brancos” ou carregados de sedimentos, 

enquanto o igapó ocorre na área de influência dos rios de águas 

escuras, húmicas, vindos das terras há muito erodidas na calha 

mais ao norte da bacia amazônica. Embora a várzea conte com 

mais espécies arbóreas que o igapó, ambas são muito pareci-

das em sua fitofisionomia, contando com espécies próprias e 

plenamente adaptadas à vida sob o ciclo anual das cheias. Pal-

meiras como o jauari, o buriti, o açaizeiro e mirtáceas de frutas 

vistosas como o camu-camu, além de espécies de ipê, copaíba, 

seringueira-verdadeira e outras, além das sempre presentes su-

maúmas, estas apoiadas em suas impressionantes sapopemas 

ou raízes-escora, e as oportunistas gameleiras compõem par-

te desse ambiente peculiar que é a mata inundada. Aos cantos 

mais agradáveis dos pássaros do interior da floresta misturam-se 

guinchos estridentes cujos autores podem ser facilmente iden-

tificados, eis que pousam nos galhos mais altos e expostos da 

mata inundada e frequentemente cruzam em bandos as exten-

sões de água: papagaios, araras e tucanos, cujas grandes e algo 

desajeitadas silhuetas emolduram os céus na madrugada e ao 

entardecer.

Todo o ciclo de vida da floresta sujeita à inundação obedece 

à subida e descida das águas. A maioria das espécies de árvores 

floresce na época em que a água sobe, enquanto muitos dos 

frutos amadurecem para coincidir com o começo da baixada 

das águas, o que favorece a dispersão das sementes. Estas serão 

dispersas ou por flutuação, como a do arapari, ou na maioria 

ingeridas e transportadas a distâncias maiores pelos peixes – 

dezenas de espécies destes comem frutos e sementes e contri-

buem decisivamente para a sua dispersão. Em alguns trechos 

de margem arenosa dos rios, o recuo das águas deixa linhas 

quase regulares de mudas de árvores, produto da dispersão por 

flutuação das sementes mais leves que a enchente espalhou rio 

abaixo.

Nas cheias, o estrato inferior da floresta transforma-se num 

nest mentioned before, which was studied in Guyana, that 

naturalist and film-maker Neil Rettig obtained the first images 

of breeding harpy eagles in 1978, recording the rearing of the 

single chick of the season with the help of an assistant and 

by being perched up high for months. Ask however any of the 

photographers of this book whether it’s become any easier 

since then to record this elusive inhabitant of the Amazonian 

high canopy!

As we explore the strata of the Amazonian forests we 

realize the infinity of ecological relationships among species, 

ad among these and the physical environment. We ’ve just 

mentioned a small sample of these relationships in the higher 

ground forests, but what else could we glimpse at in the 

flooded ones? Surely as many examples of how evolution, 

working through millennia, has crafted a web of relationships 

among the living beings of Amazonia which can only be 

described as extraordinary. This is how we are introduced 

to this world apart which is the flooded forest of the rainy 

seasons when fish plant trees and dolphins take a stroll 

through the woods.

There is a marked distinction between flooded forests of 

Amazonia. Várzea is the one occurring in the flood plains of 

the “white” rivers laden with sediments, while igapó occurs 

in the region influenced by the anciently-eroded lands of 

the northern Amazonian basin. Although várzea contains 

more tree species than igapó, they are both quite similar in 

their phytophysiognomy, encompassing typical species which 

are fully adapted to life under the yearly flood cycle. Palm 

trees such as jauari, buriti, açaí, and Myrtaceae with showy 

fruit such as camu-camu, plus several bignonias, copaiba, 

rubber tree and others, besides the ubiquitous kapok, this 

latter supported by their amazing buttress roots, and the 

opportunistic fig trees help compose the landscape of this 

peculiar environment of the flooded forest. The more agreeable 

songs of the birds deep into the forest mixes with strident cries 

whose authors can be easily identified as they perch atop the 

more exposed branches of the flooded woods and frequently 

cross over open water: parrots, macaws and toucans, which 

large and somewhat clumsy-looking silhouettes frame the sky 

at dawn and dusk. 

All the life cycle of the flooded forest obeys the rise and 

fall of the waters. The majority of tree species flowers during 

high water, while many of the fruit mature to coincide with the 

time the waters begin to recede, which favor seed dispersal. 

These will be scattered either by flotation, as that of the 

arapari, or in most cases will be ingested and transported for 

longer distances by fish – dozens of species of which eat fruits 

and seeds and decisively contribute to tree dispersal. In some 

stretches of the sandy margins of rivers, the withdrawal of the 

waters leave behind almost regular lines of tree seedlings, a 

result of the dispersal by flotation of the lighter seeds that the 

flood has sprinkled downriver. 

During floods, the lower level of the forest becomes a 

veritable aquarium, and in the dark river waters, more 

transparent, anyone adventurous enough to dive will see an 

infinity of fish, from piranhas of undeserved bad reputation 

to the tambaqui, a species which is among the main seed 

dispersers of tree species of flooded forests. Reaching up to 

a meter long and 30 Kg, a size that has become rare due to 

overfishing, it takes advantage of the flood season to fatten 

up, ingesting a large amount of fruit and seeds; when the 

waters recede, the tambaqui will live out of its fat reserves. 

The predatory fishing for this species impacts the capacity 

of flooded forest trees to reproduce, proving once again that 

everything is linked in Amazonia.

One of the keys for the sustainable use of Amazonian 
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verdadeiro aquário, e nos rios de águas escuras, mais transpa-

rentes, quem se aventurar a mergulhar verá por ali uma infini-

dade de peixes, das piranhas de imerecida má fama aos tam-

baquis, que estão entre os principais dispersores de sementes 

das árvores das florestas inundadas. Podendo alcançar 1 metro 

de comprimento e pesar 30 quilos, tamanho hoje em dia rara-

mente observado por conta da sua sobrepesca, ele aproveita a 

época das cheias para engordar, ingerindo grande quantidade 

de frutos e sementes; quando as águas baixam, o tambaqui vi-

verá da gordura acumulada. A pesca predatória dessa espécie 

altera a capacidade das árvores das florestas inundadas de se 

reproduzir, provando, mais uma vez, que tudo na Amazônia 

está interligado.

Na sua riqueza fabulosa de peixes é que está uma das cha-

ves do uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia. São 

mais de 3 mil espécies já catalogadas pela ciência, mas muitos 

especialistas acham que ainda há centenas de outras por des-

cobrir. Muitas delas têm grande valor comercial, dos diminutos 

neons, acarás-bandeira e outras espécies muito cobiçadas pe-

los aquariófilos até os gigantescos pirarucus, os quais, podendo 

chegar a 3 metros de comprimento e pesar 200 quilos, são um 

dos mais importantes recursos pesqueiros amazônicos, mas que 

já se encontram ameaçados pela predação desmesurada, exigin-

do medidas enérgicas de proteção e manejo estrito para evitar 

seu desaparecimento. 

Atrás dos peixes, outros habitantes dos rios também aden-

tram a floresta. O mais chamativo deles é sem dúvida o bo-

to-vermelho ou boto-cor-de-rosa, apresentado à maioria dos 

brasileiros e ao mundo exterior por Jacques-Yves Cousteau, 

quando de sua épica expedição à Amazônia em 1982. Ocorren-

do na maior parte da bacia amazônica, a espécie, entretanto, 

vem sendo cada vez mais ameaçada, tanto pela fragmentação 

do seu habitat pela construção de hidrelétricas, que alteram o 

ecossistema fluvial e separam de maneira irreversível as popu-

lações da espécie, como pela matança atroz que vem ocorrendo 

em anos recentes para que esses belos e únicos animais sirvam 

de isca para a pesca da piracatinga, um bagre de grande tama-

nho cuja carne é contrabandeada para a Colômbia, integrando 

a teia maldita do tráfico de drogas em nossas fronteiras. Trata-

-se do maior golfinho fluvial do planeta, atingindo quase 200 

quilos e mais de 2,5 metros de comprimento; com todo esse ta-

manho, entretanto, é um animal extremamente ágil e gracioso, 

deslocando-se entre os troncos da floresta inundada com des-

treza, em busca das mais de 50 espécies de peixes que são seu 

alimento, além de caranguejos e mesmo pequenas tartarugas. 

Ao contrário de muitos outros golfinhos, o boto-vermelho tem 

hábitos pouco gregários, sendo visto geralmente sozinho ou em 

pequenos bandos, cujo puf característico da respiração chama 

a atenção do viajante atento. O boto-vermelho divide os rios 

da Amazônia com o boto-tucuxi, uma espécie bem menor, de 

coloração acinzentada, que anda em grupos maiores e tem tam-

bém uma forma marinha, encontrada ao longo de toda a costa 

brasileira até Santa Catarina. 

Outro mamífero singular compartilha com os botos a imen-

sidão aquática da Amazônia: o peixe-boi-amazônico, o menor 

dos sirênios (família que abrange os peixes-boi e dugongos) do 

planeta. É um herbívoro pacato que pode se aproximar dos 3 

metros de comprimento e 450 quilos de peso. Distribuído por 

quase toda a bacia amazônica, teve suas populações drastica-

mente reduzidas pela caça ao longo de toda a colonização euro-

peia da região, tendo já desaparecido de muitas áreas e estado 

muito ameaçado em outras, já que os ribeirinhos seguem matan-

do peixes-boi apesar da proibição legal. Sua alimentação consis-

te unicamente de plantas, aquáticas em sua maioria, das quais 

pode comer o equivalente a 10% de seu peso corporal por dia.

As águas da Amazônia também são o domínio de répteis de 

natural resources lies in its fabulous diversity of fishes. There 

are more than 3,000 recorded species, but many specialists 

think that there are still hundreds more to unveil. Many 

among them have great commercial value, from the tiny 

neon tetras, striped angelfish and other species coveted by 

aquarists, to the gigantic pirarucu, which may reach up to 

three meters long and 200 Kg and is one of the most important 

fishery resources from Amazonia, unfortunately already 

endangered by overfishing, requiring strong measures for 

strict protection and management to prevent it from vanishing 

altogether.

Besides fish, other inhabitants of the rivers also penetrate 

into the forest. The showiest among these is the pink dolphin, 

introduced to the bulk of Brazilians and to the world at 

large by Jacques-Yves Cousteau during his epic Amazonian 

Expedition in 1982. Occurring throughout the Amazon basin, 

the species is however increasingly threatened, be it by the 

building of hydro dams which fragment its habitat, alter 

the riverine ecosystem and divide the dolphin populations 

irreversibly, or by the atrocious killings which have happened 

in recent years to turn these unique, gracile creatures into bait 

for piracatinga, a giant catfish which meat is smuggled into 

Colombia as part of the cursed drug trade which permeates 

the Brazilian borders. The pink dolphin is the largest riverine 

cetacean on the planet, reaching up to 200 Kg and more 

than 2,5 meters long; despite its size, however, it is a rather 

agile and swift animal, moving among the flooded forest 

trunks with dexterity, seeking the more than 50 species of fish 

which comprise its diet, together with crabs and even small 

turtles. Unlike many other dolphins, the pink dolphin is not a 

gregarious animal, being often found alone or in small groups, 

which characteristic poof while breathing calls the attention 

of the alert traveler. Pink dolphins share the Amazonian rivers 

which the tucuxi or boto, a smaller species, grayish in color, 

which is found in larger groups and also has a marine form, 

occurring along most of the Brazilian coast down to the State 

of Santa Catarina.

Another unique mammal shares with the dolphins the 

aquatic immensity of Amazonia: the Amazonian manatee, 

smallest among the world’s sirenians (a family encompassing 

manatees and dugongs). It is a peaceful herbivore which 

can reach almost three meters long and weigh 450 Kg. 

Found throughout most of the Amazonian basin, it had its 

populations drastically reduced by hunting during the whole 

period of European settlement of the region, having already 

vanished from many areas and being gravely endangered in 

others, since people living by the river continue to kill them 

despite the legal prohibition. Its food consists entirely of 

plants, mostly aquatic ones, of which it can consume up to 

10% of its body weight daily. 

The waters of Amazonia are also the domain of large-sized 

reptiles, which comprise the list pf superlatives so peculiar 

to the region’s forest and rivers. One of those is subject to a 

rich mythology and also the victim of a landslide of grotesque 

B-movies which portray it as a gigantic man-eater; in truth, 

the anaconda is more interested in eating the herbivores of 

the forest margins, the large fish in the rivers or even medium-

sized caimans. It is the largest snake on the planet, reaching 

more than 11 meters long (the largest anaconda officially 

recorded by marshal Rondon in his epic traverses of the region 

was 11.65 meters), and is quite long-living, surviving beyond 

30 years old. Actually there are several species of anacondas, 

the largest being Eunectes murinus and an endemic from 

Marajó Island, Eunectes deschauenseei. 

Another species of Amazonian reptile is even more 

formidable as a predator. The black caiman can measure 
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grande porte, que compõem o quadro de superlativos tão pecu-

liares à floresta e aos rios da região. Um desses répteis é objeto 

de uma rica mitologia e também a vítima de uma enxurrada de 

filmes grotescos que o retratam como um gigantesco comedor 

de gente: a sucuri ou anaconda; na verdade, esta cobra está 

mais interessada em comer os herbívoros das margens da mata, 

os grandes peixes dos rios ou mesmo jacarés de médio porte. 

É a maior cobra do planeta, podendo passar dos 11 metros de 

comprimento (a maior sucuri medida oficialmente pelo mare-

chal Rondon em suas épicas travessias pela região tinha 11,65 

metros), e é bastante longeva, podendo passar dos 30 anos de 

idade. Na verdade existem várias espécies de sucuris, as maio-

res são a Eunectes murinus e uma endêmica da Ilha de Marajó, 

Eunectes deschauenseei.

Outra espécie de réptil amazônico é mais formidável ainda 

como predador. O jacaré-açu, que pode ultrapassar 5 metros 

de comprimento e 350 quilos de peso. São, como a onça no 

chão da floresta, os predadores de topo da cadeia alimentar das 

águas amazônicas, podendo consumir qualquer outra espécie 

que atravesse seu caminho. A caça clandestina continua a re-

duzir as populações desses gigantes aquáticos, cuja voracidade 

lendária é essencial ao equilíbrio ecológico dos ambientes flu-

viais da região.

A tartaruga-da-amazônia é outro réptil de grande porte le-

vado à beira da extinção pelo descalabro da caça clandestina 

impune. É o maior quelônio da América do Sul, que pode che-

gar aos 675 quilos. Antes amplamente distribuída em toda a 

bacia amazônica, a espécie foi dizimada em grandes matanças, 

e apesar da proteção legal ainda hoje é perseguida por sua car-

ne ou seus ovos roubados das praias de desova para abastecer 

o mercado do tráfico regional de fauna; no século XIX, a ra-

pina humana levou das praias mais de 48 milhões de ovos da 

espécie. As tartarugas-da-amazônia só não desapareceram em 

beyond five meters long and weigh 350 Kg. Like the jaguar 

in the forest floor, they are the top predators of Amazonian 

waters, able to feed on virtually any other species that crosses 

their swimming path. Illegal hunting continues to reduce 

the populations of these aquatic giants, which legendary 

voracity is essential to the ecological balance of the riverine 

environments in the region. 

The Giant South American River Turtle is another reptile 

taken to the brink of extinction by the abuses of unpunished 

illegal hunting. It is the largest chelonian in South America, 

reaching to 675 Kg. Once broadly distributed throughout 

the Amazonian basin, the species was decimated in great 

slaughters, and despite legal protection still today it is 

persecuted for its meat, or its eggs stolen from the nesting 

beaches to supply the regional wildlife traffic; during the 

19th century, human greed took more than 48 million eggs 

of the species from their beaches. These Amazonian giants 

were saved from disappearing altogether thanks to the 

establishment of protected areas such as Trombetas Biological 

Reserve, along the homonymous river, which promoted the 

active defense of one of the most important nesting areas, and 

the education and awareness actions undertaken in urban 

centers aimed at reducing demand for this illegal delicacy.

 Not only wild animals are superlative and emblematic 

of the Amazonian waters. Some of its plants also stand out, 

and none such as the giant Amazon water lily, the largest 

water lily on the planet, which plants its roots deep into lakes 

and Amazonian calm water hamlets, and through long stems 

launch towards the surface its enormous circular leaves which 

Jacaré-de-papo-amarelo, mais facilmente observado à noite. 
Nesta foto podemos ver diversos detalhes do animal. 

The broad-snouted caiman is more easily seen at night. 
This photo reveals several details of the animal.
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razão da criação de áreas protegidas, como a Reserva Biológica 

de Trombetas, no rio de mesmo nome, que deu impulso à defesa 

ativa de uma das mais importantes áreas de desova, e a ações de 

conscientização e de fiscalização realizadas em centros urbanos 

visando reduzir a demanda por esta iguaria ilegal. 

Não apenas a fauna é superlativa e emblemática das águas 

amazônicas. Algumas de suas plantas também se destacam, e 

nenhuma delas como a vitória-régia, a maior ninfeia do pla-

neta, que planta suas raízes no fundo dos lagos e remansos 

amazônicos e por meio de longos talos lança à superfície suas 

enormes folhas circulares, que podem ultrapassar 2,5 metros de 

diâmetro. Ao cair da tarde, é entre estas que se vê desabrochar 

uma grande e belíssima flor branca, que graças a um disposi-

tivo metabólico peculiar vai aumentando sua temperatura em 

relação ao ambiente, e com isso exala compostos químicos cuja 

função é atrair um besouro particular que a poliniza. Embria-

gado pelos tesouros da flor, o besouro ali permanece noite afora, 

não se apercebendo do fechamento das pétalas à sua volta ao 

amanhecer; pouco lhe importa, entretanto, porque permanece 

ali todo o dia se alimentando, enquanto a vitória-régia o pro-

tege de predadores diurnos no abrigo floral. À tardinha a flor, 

cujas pétalas vão mudando de cor e se tornando violáceas e 

por fim roxas, novamente se abre, libertando ao final do ciclo o 

besouro coberto de pólen para ir polinizar outra vitória-régia. 

Após a polinização, a flor fecundada afunda para depositar suas 

sementes sob a água, perpetuando a espécie graças a essa sim-

biose – uma relação benéfica para ambos – com o besouro. 

Como mencionamos anteriormente, costuma-se simplificar 

para melhor entendimento a diversidade dos ecossistemas da 

Amazônia. Não haveria espaço para detalhá-los aqui. Mas mes-

mo num apanhado geral faz-se necessário ressaltar que essa 

imensa região de natureza ímpar contém variados ambientes 

sem florestas úmidas e altas em que a diversidade de vida tam-

can surpass 2.5 meters in diameter. By late afternoon it is 

among these that one can see a large, amazingly beautiful 

white flower bloom which, thanks to a metabolic adaptation, 

slowly raises its temperature in relation to the surrounding 

environment, and with that exhales chemical compounds that 

attract a particular beetle which pollinates it. Drunken with 

the flowers’ treasures, the beetle spends the night inside it, not 

really minding the closing of the petals around it by dawn; 

it really doesn’t care as it also spends the whole day there 

feeding, while the giant water lily protects it from daytime 

predators in its floral shelter. By dusk the flower, which petals 

gradually change color and become violaceous and in the end 

dark violet, opens up again, freeing the pollen-covered beetle 

at the end of the cycle so it can fly out to pollinate another 

giant water lily. After pollination, the inseminated flower sinks 

to lay its seeds under water, perpetuating the species thanks to 

this symbiosis – a mutually beneficial relationship – with the 

beetle.

As we mentioned before, the diversity of Amazonian 

ecosystems is usually simplified for better understanding. 

There wouldn’t be enough space here to treat them in detail. 

But even in a general description it is necessary to note 

that this immense region of a unique nature contains varied 

environments without tall rainforests, where the diversity 

of life is also impressive and deserving of urgent efforts to 

preserve it. Several such environments are characterized by 

low vegetation, as in the cases of campinas or campinaranas, 

which exist on sandy, nutrient-poor and very acid soils. These 

ecosystems, which in general harbor low and stunted trees and 

in some places mostly herbaceous plants, occupy some 64,000 

sq. Km in Central and Western Amazonia; at the higher 

Negro River they are more extensive, over the sands carried 

down by erosion from the Guianas Shield, and downriver are 

bém é impressionante e merecedora de esforços urgentes para 

sua preservação. Vários desses ambientes são caracterizados 

por vegetação baixa, como o caso das campinas ou campina-

ranas, que existem sobre solos arenosos, pobres em nutrientes e 

muito ácidos. Essas campinas, que possuem em geral vegetação 

arbórea baixa e mirrada, e em algumas áreas tem predomínio 

de herbáceas, ocupam cerca de 64 mil quilômetros quadrados 

na Amazônia Central e Ocidental; no alto rio Negro são mais 

extensas, sobre as areias provenientes da erosão do escudo das 

Guianas, e mais rio abaixo encontram-se em manchas menores, 

talvez originadas de antigas praias de rios deixadas para trás 

quando estes mudaram seu curso ao longo de milênios. Mui-

tas belas orquídeas existem nesse ambiente, em especial dos 

gêneros Brassavola, Cattleya (incluindo uma das mais belas 

orquídeas brasileiras, a Cattleya eldorado), Epidendrum e So-

bralia. Um exemplo muito interessante dessa vegetação pode 

ser observado na Reserva Biológica de Campina, mantida pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), com aces-

so pelo quilômetro 42 da BR-174, a rodovia que liga Manaus 

a Boa Vista. Dessa mesma rodovia mais ao norte é possível ver 

fragmentos do cerrado amazonense, muito parecido com o cer-

rado do Brasil Central, até com espécies de ocorrência registra-

das em ambos, como é o caso do cajueiro. 

As áreas abertas da Amazônia também oferecem outras sur-

presas ao naturalista, talvez nenhuma delas tão grande como 

a flora e fauna isoladas pela evolução no alto dos tepuis, as 

montanhas de topo horizontal que emolduram parte de nossa 

fronteira com a Venezuela, em Roraima, e na serra do Aracá, no 

Amazonas. Em 1912, Arthur Conan Doyle, o grande autor das 

histórias de Sherlock Holmes, ambientou na região outro clás-

sico literário, O mundo perdido, no qual uma expedição cientí-

fica se depara com animais pré-históricos no alto de um platô. 

Ainda que não esconda pterodátilos e brontossauros no mundo 

found I smaller patches, maybe originated from ancient river 

beaches left stranded when these changed their courses over 

millennia. May beautiful orchids exist in these environments, 

in particular from the genus Brassavola, Cattleya (including 

one of the most beautiful Brazilian orchids, Cattleya 

eldorado). Epidendrum and Sobralia. A rather interesting 

example of this type of vegetation can be seen at the Campina 

Biological Reserve, maintained by the National Institute of 

Amazonian Research (INPA), reached at Km 42 of the BR-

174 highway, which connects Manaus and Boa Vista. From 

this same highway further north one can see fragments of 

the Amazonian scrubland or cerrado, quite similar to that of 

Central Brazil, even with some of the same species recorded in 

both such as the cashew nut. 

The open areas of Amazonia also offer other surprises 

for the naturalist, maybe none as grand as the flora and 

fauna isolated by evolution atop the tepuis, the horizontally-

topped mountains which frame part of the Brazilian border 

with Venezuela, in Roraima State, and at the Aracá ranges in 

Amazonas. In 1912, Sir Arthur Conan Doyle, the great author 

of Sherlock Holmes stories, set in this region another literary 

classic, The Lost World, in which a scientific expedition 

discovers prehistoric animals atop a plateau. Although it 

doesn’t hide pterodactyls or brontosaurs in the real world, the 

nature of tepuis is still enough to impress upon the traveler. 

These mountains, formed by the erosion of Precambrian rocks, 

are among the oldest formations on the planet, with something 

around four billion years. They vary from 1,000 to almost 

3,000 meters high in the vicinity of the Brazil-Venezuela 

border, where the climate is quite different from the tropical 

heat of the Amazonian plains which encircle them. Up there, 

the constant fog caused by condensation of the humid air 

which bumps into the immense rocky towers combines with 
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real, nem assim a natureza dos tepuis deixa de impressionar o 

viajante. Essas montanhas, produto da erosão de rochas do Pré-

-Cambriano, estão entre as formações mais antigas do planeta, 

com algo em torno de 4 bilhões de anos. Variam de mil a quase 

3 mil metros de altura nas proximidades da divisa Brasil-Vene-

zuela e são encimadas por um verdadeiro mundo perdido, onde 

o clima é muito diferente do calor tropical da planície amazô-

nica que as circunda. No alto, a névoa constante causada pela 

condensação do ar úmido que se choca com as imensas torres 

rochosas combina com a altitude para criar noites frias. A ero-

são de milênios, que deixou aqui muito pouco solo, não permi-

tiu que se formassem florestas imponentes, mas nos labirintos 

de rochas esculpidas pela água e pelo vento emerge um bosque 

de maravilhas, cujo dossel chega à altura de nossos joelhos. So-

bre tapetes de líquens e musgos erguem-se bromélias e orquí-

deas que não existem em nenhum outro lugar do planeta, além 

de plantas carnívoras muito peculiares que compensam a falta 

de nutrientes do solo alimentando-se de insetos descuidados, 

atraídos por suas secreções adocicadas. Há um grande endemis-

mo, ou seja, espécies que não ocorrem em nenhum outro lugar, 

também entre as aves e outros grupos faunísticos, evidenciando 

a natureza única dessas formações. 

Aqui nos tepuis de topo horizontal nascem muitas das 

águas que alimentam o Amazonas pelo lado do rio Negro. Para 

ressaltar o contraste, passemos num átimo sobre essas águas 

para chegar à extensa embocadura do grande rio no oceano 

Atlântico, onde a maior ilha fluvial do mundo, Marajó, reina 

sobre um arquipélago de terras menores, que, produto da de-

posição dos sedimentos que milhões de anos de erosão trou-

xeram dos Andes, dos tepuis, do Planalto Central brasileiro e 

da própria bacia amazônica superior, aqui vieram compor um 

estuário onde as águas doces empurram para fora o mar – de 

fato, a pluma de água doce e sedimentos trazidos pelo Ama-

zonas adentra o Atlântico por vezes em mais de 200 quilôme-

tros, cobrindo uma vasta área que pode chegar a 1,3 milhão de 

quilômetros quadrados de mar. Mas o mar também penetra na 

floresta por ocasião da pororoca, um fenômeno provocado pela 

elevação da maré em fases de lua propícia, o que represa os rios 

no gigantesco estuário e faz com que suas águas recuem com 

grande velocidade, gerando ondas sucessivas que carcomem as 

margens fluviais e, em lugares como o rio Guamá no entorno de 

Belém, causam uma assustadora arrebentação.

Em Marajó a vegetação é em grande parte produto da con-

junção entre as terras baixas e as águas, doces, salobras e sal-

gadas. A predominância é de espaços alagados, em que a vege-

tação de porte baixo é pontilhada aqui e ali por florestas, com 

um mosaico bastante diverso no seu lado leste e a moldura de 

manguezais predominando em sua face voltada para o Atlân-

tico. Nas florestas de terras baixas o açaí é bastante comum, 

representado um recurso econômico importante para as comu-

nidades da região. 

 Marajó é comumente associada à imagem dos búfalos que 

ali prosperam, introduzidos pelos colonizadores há muito tem-

po, mas a fauna nativa é que é sua grande riqueza; aqui, hor-

das de capivaras pastando nos alagados e bandos de verme-

lhos guarás dando espetáculo nos céus são a marca registrada 

da diversidade de vida do arquipélago que marca o encontro 

da Amazônia com o mar. Muitas áreas de Marajó são recorta-

das por canais, “furos”, igarapés, meandros antigos isolados e 

transformados em águas paradas ao menos parte do ano; enfim, 

as águas é que dão o tom à paisagem. 

Não obstante a prevalência do rio sobre o mar em sua foz 

e arredores, a costa amazônica também tem áreas moldadas 

nitidamente pela influência marinha. No Amapá, o litoral é do-

minado por essa floresta marinha supostamente protegida por 

lei, mas que infelizmente segue sendo destruída em ritmo acele-

altitude to create cool nights. The erosion of millennia which 

left very little soil didn’t allow for imposing forests to take 

hold, but in the labyrinths of water- and wind-sculpted rock 

there emerges veritable woods of wonder, which canopy barely 

reaches our knees. Over tapestries of lichens and mosses, 

bromeliads and orchids found nowhere else in the world thrive 

among rather peculiar carnivorous plants, which compensate 

the lack of soil nutrients by feeding on careless insects 

attracted by their sweet secretions. There is a lot of endemism, 

that is, species that occur here and are found nowhere else, 

also among birds and other wildlife groups, reiterating the 

unique nature of these formations. 

Here in the flat-topped tepuis many waters that feed 

the Amazon by the Negro River side are born. To reinforce 

the contrast, let’s swiftly fly over these waters to reach the 

extensive mouth of the great river at the Atlantic Ocean, 

where the world’s largest river island, Marajó, reigns over 

an archipelago of smaller lands which, a product of the 

deposition of sediments brought from the Andes by millions 

of years of erosion, came to rest here to compose an estuary 

where freshwater push off the sea – in fact the freshwater 

and sediments plume of the Amazon penetrates the Atlantic 

for more than 200 Km sometimes, covering a vast area which 

might reach 1.3 million square kilometers of ocean. But the 

sea also invades the forest during the pororoca, an event 

caused by a tidal rise during the right moon phases, damming 

the rivers in the gigantic estuary and making their waters 

retreat with great speed, generating successive waves which 

carve out the river banks and, in places like the Guamá River 

near Belém, grow into a frightening break. 

In Marajó vegetation is largely a product of the 

conjunction between low lands and the waters – fresh, 

brackish and salty. There are predominantly wetland areas, in 

which the low-height vegetation is punctuated here and there 

by forests, with a rather diverse mosaic in its eastern side and 

the frame of mangroves dominating its Atlantic seaboard. In 

the lowland forests the açaí palm is quite common, yielding 

an important economic resource for the communities in the 

region. 

Marajó is commonly associated to the image of the 

buffaloes which thrive there, introduced by settlers long ago, 

but the native wildlife is in fact its true wealth; here, hordes of 

capybaras grazing in the wetlands and flocks of scarlet ibises 

showing off in the skies are the trademark of the diversity of 

life in the archipelago which signs the encounter of Amazonia 

and the sea. Many areas of Marajó are carved up by canals, 

furos, igarapés, ancient isolated meanders turned into still 

waters at least part of the year, in sum, the waters define the 

landscape. 

The prevalence of the river over the sea notwithstanding 

in its mouth and vicinities, the Amazonian coastline also 

has areas markedly built by the marine influence. In the 

State of Amapá, the coast is dominated by this marine forest 

supposedly under legal protection, but which unfortunately 

continues to be destroyed fast in other parts of Brazil: 

the mangrove, which here attains great height and which 

provides invaluable environmental services, quite typical of 

this ecosystem, protected the coastline from erosion caused 

by the battering of waves, serving as nursery for myriad fish 

and invertebrate species and sheltering several endangered 

ones, such as the West India manatee, which once thrived from 

Florida to Bahia but now only survives in Brazilian waters 

as minute and fragmented populations, falling prey both to 

indiscriminate hunting and to the degradation of the estuaries 

on which it depends for its breeding.

This brief account of the complex and diverse 
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A cutia é um pequeno roedor muito comum na Amazônia.
The agouti is a rather common small rodent from Amazonia.

rado em outras partes do Brasil: o manguezal, que aqui atinge 

enorme altura e que cumpre funções ambientais valiosíssimas e 

características desse ecossistema, protegendo a costa da erosão 

causada pelo embate das ondas, servindo de berçário para uma 

miríade de espécies de peixes e invertebrados e abrigando espé-

cies ameaçadas de extinção, como o peixe-boi marinho, que ou-

trora existia desde a Flórida até a Bahia e que hoje sobrevive em 

águas brasileiras apenas em populações diminutas e fragmen-

tadas, vítima tanto da caça indiscriminada como da degradação 

ambiental dos estuários de que depende para sua reprodução. 

Essa breve narrativa sobre os complexos e diversificados 

ambientes que compõem o mosaico de vida na Amazônia se-

quer arranha a superfície da sua verdadeira riqueza biológica, 

tão inestimável quanto frágil. Cada pedaço da região sustenta 

seu conjunto peculiar de espécies de fauna e flora, cada frontei-

ra fluida entre floresta e campina, rio e floresta, floresta e mar, 

cada ecótono enfim, onde ecossistemas distintos se encontram, 

traz sua própria e única contribuição a um superorganismo que 

chamamos Amazônia. Para que esse organismo siga vivendo, é 

preciso preservar cada componente desse todo, cujo tamanho 

não deve nos iludir sobre as cosequências de nossas ações so-

bre suas partes. A diversidade do mosaico de vida amazônico 

precisa ser preservada no seu todo, para que não percamos de 

maneira irreversível nenhuma de suas únicas e preciosas partes.

environments which comprise the living mosaic of Amazonia 

doesn’t even scratch the surface of its true biological richness, 

as invaluable as fragile. Each piece of the region sustains its 

own peculiar array of species of fauna and flora, each fluid 

border between forest ad grassland, river and forest, forest 

and sea, each ecotone in sum, where distinct ecosystems meet, 

brings its own, unique contribution to the superorganism 

we call Amazonia. For this organism to go on living, we need 

to preserve each component of its whole, which size should 

not fool us about the consequences of our actions over its 

parts. The diversity of the Amazonian living mosaic must be 

preserved in its entirety, so we do not irreplaceably lose any of 

its unique, precious parts. 
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A mata fechada preserva a vida e cria um ambiente de abundância para os animais da região. 
The primary forest shelters life and creates an environment of abundance for the region’s wildlife.
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Durante o século XX, em função de conveniências políticas 

de distintos governos, propagandeou-se a falsa noção de que a 

Amazônia brasileira era um imenso “vazio demográfico”, a ser 

ocupado pela “civilização”. Na verdade, como de resto toda a 

vastidão das Américas, por dezenas de milhares de anos a re-

gião testemunhou a ocupação humana e seus efeitos mais ou 

menos impactantes sobre a natureza até então intocada.

Devemos a uma gigante do pioneirismo científico, a douto-

ra Niède Guidon, defensora ferrenha do inestimável patrimônio 

arqueológico e natural da serra da Capivara, no Piauí, a tese 

de que os assentamentos humanos no norte do Brasil são muito 

mais antigos do que se imagina, podendo quem sabe até mesmo 

During the 20th century, bowing to political conveniences 

of several governments, a false notion was spread around 

about Amazonia being an immense “demographic void”, to 

be occupied by “civilization”. In truth, as happened to the 

entire vastness of the Americas, for tens of thousands of years 

the region witnessed human occupation and its more or less 

impacting effects over the - until then - untouched nature. 

We owe it to a giant of scientific pioneering, Dr. Niède 

Guidon, fierce defender of the invaluable archeological and 

natural heritage of Serra da Capivara in Piauí State, the 

thesis that human settlements in northern Brazil are much 

older than previously thought, maybe predating 50,000 

years. The first settlers, coming from the north through the 

isthmus of Panama, scattered themselves throughout the 

immense primeval forest, forming tribes which in one way or 

another ended up separating and achieving different degrees 

of technological advancement, and therefore of impact on 

gentes da amazônia

People of Amazonia

Sorriso nos rostos, colares no pescoço, pinturas e corpos à mostra.  
É assim que você é recebido por essa tribo indígena para fazer parte de um ritual único.

Smiling faces, necklaces galore, paintings and exposed bodies.  
This is how you are greeted by this Indian tribe to be immersed in an unique ritual.
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ultrapassar os 50 mil anos de existência. Os primeiros povoa-

dores, vindos do norte pelo istmo do Panamá, dividiram-se na 

imensa floresta primeva em tribos que, de uma forma ou outra, 

acabaram por se individualizar e atingir graus distintos de avan-

ço tecnológico e, portanto, de impacto sobre o meio. O certo é 

que a maioria das espécies da megafauna amazônica e sul-ame-

ricana foi extinta paulatinamente por aqueles primeiros povoa-

dores, dentre elas a preguiça-gigante, possível origem da lenda 

do mapinguari ainda hoje contada pelo interior da Amazônia. 

É muito fragmentário, e por vezes calorosamente contro-

verso, o conhecimento que temos de algumas das civilizações 

pré-históricas da América do Sul extra-andina. Sabe-se que 

grupos humanos mais sofisticados deixaram um legado de 

cerâmicas elaboradas, como as encontradas desde os arredores 

de Manaus até a costa do Pará, e que escritas não decifradas são 

encontradas de forma esparsa, até mesmo em Roraima junto ao 

rio Parimé. Ainda há muito por se descobrir sobre os primeiros 

humanos amazônicos e brasileiros, e talvez achados futuros ve-

nham a deitar por terra o emaranhado de teorias rebuscadas 

que pululam nos journals contemporâneos sobre o assunto. A 

nós resta aguardar o trabalho paciente dos arqueólogos e admi-

rar, nesse ínterim, a beleza das cerâmicas legadas aos dias de 

hoje pelas culturas amazônicas como a marajoara, legado dos 

habitantes originais da Ilha de Marajó que nela erguiam aterros 

que se elevavam da planície inundável; as louças elaboradas da 

cultura Santarém, atribuída aos índios Tapajós, extintos pelo 

colonizador europeu no século XVIII; e petróglifos espalhados 

pela hileia, cuja origem podemos apenas apreciar como o lega-

do indecifrável de grupos humanos que há muito deixaram de 

caminhar sob o dossel da floresta. 

Independentemente das teorias sobre a idade da coloniza-

ção humana na Amazônia, uma coisa é certa: houve nesse es-

paço de tempo de dezenas de milhares de anos uma enorme 

the environment. What’s sure is that most species of the 

Amazonian and South American megafauna were successively 

brought to extinction by those primitive settlers, and the giant 

sloth among those – a possible origin of the mapinguari legend 

still told in the hinterlands of Amazonia.

The knowledge we have about some of the prehistoric 

civilizations of South America beyond the Andes is 

fragmentary, and sometimes prone to heated controversy. It 

is known that more sophisticated human groups left behind 

a legacy of elaborate ceramics, such as those unearthed 

from the outskirts of Manaus to the coast of Pará State, and 

undeciphered writings found sparsely around the region, even 

at Roraima by the Parimé River. There is still much to unveil 

about the first Amazonian and Brazilian humans, and maybe 

future findings will debunk the maze of convoluted theories 

which pullulate in recent journals about this subject. For us 

it suffices to wait for the patient toiling of archeologists and 

to admire, in the meantime, the beauty of ceramics bestowed 

upon us by the Amazonian cultures such as that from Marajó, 

a legacy of the original inhabitants of that island who erected 

on it terraces which rose up from the flooded plains; the 

elaborate earthenware from the Santarém culture, attributed 

to the Tapajó Indians, exterminated by the European settler in 

the 18th century; and the petroglyphs scattered throughout the 

hylaea, which origin we can only guess as the undecipherable 

legacy of human groups which no longer walk under the forest 

canopy.

Regardless of the theories about the age of human 

settlement in Amazonia, one things is sure: during these tens 

of thousands of years there was an enormous diversification 

among the ethnicities which prospered here after crossing the 

isthmus of Panama in the distant past. Studies undertaken 

by ethnologist Curt Nimuendaju Unkel and published in 

diversificação das etnias que aqui prosperaram depois que os 

primeiros humanos cruzaram, na noite dos tempos, o istmo do 

Panamá. Estudos realizados pelo etnólogo Curt Nimuendaju 

Unkel e publicados na década de 1980 indicavam a existência, 

no território brasileiro, de nada menos do que 1.400 tribos dis-

tintas à época da chegada de Cabral. A colonização do território 

do atual Brasil provocou uma dizimação de proporções apoca-

lípticas entre esses habitantes originais. As culturas indígenas 

que hoje sobrevivem na Amazônia brasileira são um precioso 

testemunho do engenho humano que assegurou o inexorável 

trânsito de nossa espécie, desde as planícies da África até a Ter-

ra do Fogo, por migrações a pé no transcurso dos milênios, e 

merecem do homem contemporâneo mais apreço do que temos 

nos acostumado a conceder.

Ainda que seja temerário querer estabelecer divisões sim-

ples entre os diversos grupos étnicos que ainda habitam a Ama-

zônia brasileira, pode-se dizer que há hoje aproximadamente 

30 grandes grupos tribais na região. Alguns deles podemos 

aqui mencionar brevemente, como os Apiacás do norte de Mato 

Grosso, cuja maior população se encontra na terra indígena 

Apiaká-Kayabi, cortada pelo rio dos Peixes, que vive na mar-

gem direita do rio, dividindo o território com os Kayabi que 

vivem na margem esquerda; os Kulina, do Amazonas e Acre, 

muito aferrados ao seu território das margens dos rios Juruá e 

Purus; os Marubo, do Amazonas, que vivem junto à fronteira 

com o Peru nas bacias dos rios Ituí e Curuçá, em uma região na 

qual as populações indígenas sofrem gravemente com a falta de 

assistência médico-sanitária; os Tikuna, maior etnia da Ama-

zônia brasileira, com uma população de 20 mil indivíduos, que 

vivem em diversas aldeias nas margens do rio Solimões, no es-

tado do Amazonas, e também em terras peruanas; os Waimiri-

-Atroari, do norte do Amazonas e Roraima; e os Yanomamö, do 

oeste do Amazonas, Roraima e Venezuela, ainda vivendo com 

the 1980s pointed to the existence in Brazil of no less than 

1,400 distinct tribes by the time Cabral landed in 1500. The 

settlement of the territory now known as Brazil caused an 

apocalyptic decimation of these original inhabitants. Surviving 

indigenous cultures of the Brazilian Amazonia are a precious 

witness to human ingenuity, which ensured the inexorable 

transit of our species from the African plains to Tierra del 

Fuego through migrations on foot that took millennia, and 

they deserve from modern man more appreciation than we 

have been used to concede. 

Although it is temerity to attempt any simple divisions 

among the diverse ethnic groups which still inhabit the 

Brazilian Amazonia, one can say that nowadays there are 

approximately 30 great tribal groups in the region. We should 

mention some of them briefly, such as the Apiacás of northern 

Mato Grosso, which largest population lives at the right 

margin of the Peixes River in the Apiaká-Kayabi Indigenous 

Territory, sharing the territory with the Kayabi who live by 

the left margin; the Kulina, from Amazonas and Acre States, 

much attached to their territory by the sides of the Juruá 

and Purus rivers; the Marubo, from Amazonas, who live next 

to the border with Peru in the catchments of the Ituí and 

Curuçá rivers, in a region where Indian populations suffer 

gravely with the lack of medical and sanitary assistance; the 

Tikuna, largest ethnic group of the Brazilian Amazonia, with 

a population around 20,000 people, living in several villages 

by the margins of the Solimões River, in Amazonas State and 

also in Peru; the Waimi-Atroari, from northern Amazonas 

and Roraima; and the Yanomamö, from western Amazonas, 

Roraima and Venezuela, still enjoying most of their cultural 

and social integrity ensured by large-sized reservations 

established in the early 1990s, threatened nevertheless on a 

regular basis by the incursions of illegal gold-digging.
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boa parte de sua integridade social e cultural asseguradas por 

reservas de grande porte estabelecidas no início da década de 

1990, ainda que ameaçadas permanentemente pelo avanço do 

garimpo clandestino.

A floresta imensa e a densidade humana relativamente bai-

xa, se bem que devam ter ao longo de milênios resultado em 

extinções localizadas ou regionais de espécies menos adaptadas 

à predação do bípede desnudo, asseguraram que a Amazônia 

como sistema vivo, biodiverso, chegasse até nossos dias. A vida 

humana na Amazônia, frequentemente retratada como idílica 

antes da chegada do homem branco, era na verdade pontua-

da por conflitos intertribais desde tempos imemoriais, apenas 

atenuados pela imensa extensão geográfica em que as notada-

mente distintas etnias se distribuíam. Mas todos esses conflitos 

iriam empalidecer com o aparecimento da tribo mais tecnolo-

gicamente avançada que o continente sul-americano já vira: os 

europeus, que aqui chegaram ao apagar das luzes do século XV, 

quando em fevereiro de 1500 o espanhol Vicente Yañez Pin-

zón descobriu a foz do Amazonas, portanto fazendo letra morta 

das fábulas contemporâneas sobre o “descobrimento do Brasil” 

pelo português Pedro Álvares Cabral. A verdadeira invasão que 

se seguiu ao século iniciaria pela épica, senão tragicômica, ex-

pedição de Francisco Orellana em 1541-42. Orellana desceu 

desde as possessões espanholas nos contrafortes dos Andes e 

navegou o rio Marañon (Amazonas) com um contingente de 

57 homens. Durante oito meses o bergantim de Orellana na-

vegou rio abaixo e os homens passaram fome e toda sorte de 

privações comendo os próprios cintos de couro e solas de sapa-

to, incursionando contra povoados indígenas para roubar-lhes 

comida. Num desses arrastões mambembes relatou Orellana ter 

se deparado com uma tribo de mulheres guerreiras, que deram 

origem ao nome que por fim batizou o grande rio e toda a vasta 

região por ele drenada. 

The immense Forest and the relatively low human density, 

although resulting over millennia in localized or regional 

extinctions of species less adaptable to predation by the 

naked biped, ensured that Amazonia reached our present 

time as a living, biodiverse system. Human life in Amazonia, 

frequently portrayed as idyllic before the arrival of white 

men, was actually punctuated by inter-tribal conflicts since 

time immemorial, only attenuated by the immense geographic 

expanse through which the notably distinct ethnicities were 

scattered. But all these conflicts would pale with the arrival of 

the most technologically advanced tribe the South American 

continent would ever see: the Europeans, who landed here 

at the last bells of the 15th century, when in February 1500 

the Spanish Vicente Yañez Pinzón discovered the mouth of 

the Amazon, therefore making tabula rasa of contemporary 

legends about the “discovery of Brazil” by the Portuguese 

Pedro Álvares Cabral. The veritable invasion that followed in 

the next century would begin by the epic, however tragicomic, 

expedition of Francisco Orellana in 1541-42. Orellana 

sailed down from the Spanish possessions in the Andes and 

navigated the Marañon (Amazon) River with a detail of 57 

men. Through eight months Orellana’s brigantine drifted 

downriver and his men faced famine and all sorts of hardship, 

eating their own rawhide belts and soles of shoes, fighting 

against Indian villages to steal their food. In one of these 

raggedy attacks Orellana reported having met a tribe of 

warrior women, the “Amazons”, which gave rise to the name of 

the great river and the vast region it drains.

It is not uncommon, from there onwards, to find reported 

Os colares no pescoço significam conquistas, o sorriso no 
rosto uma vida simples e de muita felicidade.

Necklaces mean conquests, and the smiles  
on their faces a simple and happy life.
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Não é incomum, a partir daí, em toda a literatura temática 

da região, vermos relatada com boa razão a dicotomia trágica 

entre a ocupação da Amazônia pelos primeiros povoadores hu-

manos oriundos da milenar migração desde a Sibéria e a che-

gada dos colonizadores europeus, com sua visão mercantilista 

da floresta que prevalece até os dias de hoje, seus preconceitos 

contra a cosmologia indígena, sua imposição de costumes e suas 

doenças desconhecidas, todos fatores contribuintes para o ver-

dadeiro genocídio que vitimou a diversidade étnica do Brasil. 

Não obstante, permeando os primórdios desse choque de cul-

turas tão diversas, houve a presença de personagens estrangei-

ros de outra índole: referimo-nos aos naturalistas que desde o 

século XVIII passaram a percorrer a Amazônia em expedições 

épicas, em busca da maior riqueza alcançável pelo ser humano 

– o conhecimento. Por vezes apoiados em vasta parafernália 

de apoio, embarcações, carregadores, equipamentos; em outras 

com pouco mais do que a coragem e a roupa do corpo, esses 

pioneiros da ciência amazônica nos legaram os fundamentos 

do entendimento sobre a natureza e as riquíssimas culturas que 

conviviam naquele vasto território. Algumas dessas incursões 

pioneiras merecem aqui uma breve menção, ora pela sua rele-

vância científica, ora pelo heroísmo de seus protagonistas.

A Coroa portuguesa sempre teve uma postura isolacionista, 

paranoica mesmo, talvez justificada pelas circunstâncias geopo-

líticas da época, em relação à sua colônia do Brasil − ainda que 

Portugal é que fosse o invasor e expropriador das possessões vi-

zinhas à colônia, espanholas por decisão de bula papal, fazendo 

letra morta do Tratado de Tordesilhas. Isso fez com que grandes 

sábios como Alexander von Humboldt tivessem de passar ao 

largo da Amazônia portuguesa em suas grandiosas expedições 

científicas no início do século XIX. Sorte da ciência que outro 

grande sábio, este brasileiro e absolutamente esquecido pelos 

seus compatriotas nos séculos seguintes, faria uma expedição 

épica à “nossa” Amazônia, ainda que seus resultados fossem 

largamente ignorados durante muito tempo.

Nascido em Salvador da Bahia em abril de 1756, Alexandre 

Rodrigues Ferreira ainda muito jovem foi mandado a Portugal 

por sua família, em 1770, para graduar-se na Universidade de 

Coimbra em Filosofia Natural, o que trocado em miúdos sig-

nificava boa parte do conhecimento científico da época. Sorte 

grande teve Rodrigues Ferreira que àquela altura da história, 

já em 1778, a rainha Maria I, a Louca (mas nem tanto), auto-

rizou a organização de viagens philosophicas, ou de exploração 

científica, às colônias portuguesas da África e da América do 

Sul. Foi assim que o jovem Rodrigues Ferreira, então com 27 

anos, foi posto no comando da primeira expedição científica à 

Amazônia brasileira, e até hoje uma das mais memoráveis, que 

duraria nada menos do que nove anos e percorreria uma vasta 

área da colônia até então largamente inexplorada, quanto me-

nos documentada em suas riquezas naturais. 

É ainda mais estranho que nossos livros de história do Bra-

sil não contem adequadamente para nossas crianças e nosso 

povo a epopeia desse desbravador científico quando nos damos 

conta do tamanho da empreitada: nada menos que 500 pessoas 

foram enviadas de Portugal para compor a expedição, dentre 

elas numerosos artistas, que legaram à posteridade um dos re-

gistros iconográficos mais abrangentes e belos da Amazônia, re-

tratando, muitas vezes em cores vivas, a flora, a fauna, os índios 

e as paisagens da região. Rodrigues Ferreira realizou, à frente 

desse pequeno exército do conhecimento, uma infinidade de ob-

servações. De Manaus foi a São Gabriel da Cachoeira, e depois 

de passar por Barcelos ao retornar de lá foi ao Mato Grosso, 

subindo o rio Madeira, explorando os rios Mamoré, Guaporé, 

Cuiabá e Paraguai até os limites com o atual Paraguai. Esteve 

por todo lado. Coletou plantas e animais, mapeou rios e pos-

tos militares, descreveu fenômenos naturais como a pororoca; 

throughout the literature about the region the tragic 

dichotomy between the occupation of Amazonia by the first 

human settlers coming from the millenary migration out of 

Siberia and the arrival of the European settlers, with their 

mercantilist view of the forest which prevails to this day, 

their prejudices against the indigenous cosmology, their 

imposition of customs, and their unknown diseases, all factors 

contributing to the true genocide which befell Brazilian ethnic 

diversity. That much notwithstanding, permeating the dawn 

of this clash between so sharply diverse cultures, there was 

the presence of foreign characters of another inclination: the 

naturalists who since the 18th century began to crisscross 

Amazonia in epic expeditions, seeking the most important 

wealth attainable by human beings – knowledge. Sometimes 

supported by a vast paraphernalia, ships, porters, equipment; 

in other occasions taking little more than courage and a 

change of clothes, these pioneers of Amazonian science have 

us the foundations of the understanding about Nature and 

the very rich cultures which shared that vast territory. Some 

of these pioneer incursions deserve a brief mention here, 

either by their scientific relevance or by the heroism of their 

protagonists. 

The Portuguese crown always had an isolationist attitude, 

paranoid in fact, in relation to its colony of Brazil - maybe 

justified by the geopolitical circumstances of the times, 

although Portugal itself ended up being the expropriator 

and invader of the neighboring possessions, then deemed 

Spanish by decision of a Papal Bulla, making dead letter of 

the Tordesilhas Treaty. This forced great scientists such as 

Alexander von Humboldt to bypass Portuguese-held Amazonia 

in his grandiose expeditions undertaken in the early 19th 

century. It was Science’s luck that another great savant, this 

one Brazilian and utterly forgotten by his compatriots in the 

following centuries, would undertake his own epic expedition 

into “our” Amazonia, although its results were largely ignored 

for a very long time.

Born in Salvador de Bahia in April 1756, Alexandre 

Rodrigues Ferreira was still very young when he was sent 

to Portugal by his family, in 1770, to graduate in Natural 

Philosophy at the University of Coimbra, which translated 

then into acquiring a good chunk of scientific knowledge of 

that time. A great luck had Rodrigues Ferreira indeed, since at 

that time Queen Maria I, the Mad Queen (but not that much), 

authorized the organization of philosophical voyages, , that is, 

for scientific exploration, to the Portuguese colonies in Africa 

and South America. That’s how young Rodrigues Ferreira, then 

27 years old, was put in charge of the first scientific expedition 

to the Brazilian Amazonia, still to this day one of the most 

memorable and which would last nine years, travelling 

through a vast area of the then largely unexplored colony, 

much less documented in its natural riches.

When we realize the size of the undertaking, it becomes 

even stranger that books on Brazilian History do not tell 

adequately our children and the general public about the 

epic of this scientific pioneer: nothing less than 500 people 

where sent from Portugal to crew the expedition, among 

whom numerous artists, who bestowed upon posterity one of 

the most wide-ranging and beautiful iconographic records 

of Amazonia, portraying, oftentimes in vivid colors, the flora, 

fauna, Indians and landscapes of the region. Rodrigues 

Ferreira undertook n infinity of observations at the head of this 

small army of knowledge. From Manaus he travelled to São 

Gabriel da Cachoeira, and after passing through Barcelos on 

his way back he went to Mato Grosso, up the Madeira River, 

exploring the Mamoré, Guaporé, Cuiabá and Paraguay rivers 

all the way to the limits of current-day Paraguay. He went 
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 O caboclo demonstra como era feita a cultura da borracha, atividade que deu  
riqueza e sustentou a região por muitos anos no passado.

The caboclo demonstrates how the rubber preparation was done – an activity which 
yielded much wealth and sustained the region’s economy for decades in the past.

anotou usos medicinais da flora, escrevendo de fato a primeira 

farmacopeia brasileira nativa; descobriu tribos indígenas que 

logo estariam extintas pelo avanço dos europeus; e tudo regis-

trou em milhares e milhares de páginas que acompanharam as 

amostras científicas coletadas. Tudo organizado metodicamente 

e enviado a Portugal, para glória e enriquecimento cultural da 

Coroa, não sem deixar constância de sua preocupação com o 

massacre indiscriminado, já àquela época, da fauna amazônica, 

em particular das tartarugas tracajás e dos peixes-boi. 

Foi em Portugal, entretanto, que a monumental obra de Ro-

drigues Ferreira sucumbiu às vicissitudes da história e da cobiça 

humana. Em 1808 o megalômano Napoleão invadiu Portugal, e 

os cientistas franceses, a exemplo de outros súditos de potências 

europeias da época, não tiveram nenhum escrúpulo em, como 

quem saqueia os mármores do Parthenon grego ou as Agulhas 

de Cleópatra egípcias, apropriar-se das amostras e dos manus-

critos do grande pesquisador. Quando uma parte do material 

roubado foi finalmente devolvida a Portugal, sete anos mais 

tarde, os pesquisadores rapineiros da França já haviam publi-

cado várias das descobertas originais da Viagem philosophica 

à Amazônia como se fossem suas. Neste mesmo ano, um dos 

maiores naturalistas brasileiros de todos os tempos, o baiano 

Alexandre Rodrigues Ferreira, faleceu sem ver reconhecido 

seu trabalho pioneiro e fundamental para o conhecimento da 

Amazônia pelo mundo “civilizado” − ma non troppo − da Eu-

ropa. A Amazônia deve a ele um feriado, o nome de uma meda-

lha, uma biblioteca pública ou, quem sabe melhor ainda, que 

nossas autoridades incentivem mais em sua memória a proteção 

e o estudo científico da região que ele principiou a desvendar 

everywhere. He collected plants and animals, mapped rivers 

and military outposts, described natural phenomena such as 

the pororoca; noted medicinal uses of plants, writing the first 

truly Brazilian native pharmacopeia; discovered Indian tribes 

which would soon be extinct by the intrusion of Europeans; 

and recorded everything in thousands upon thousands of 

pages which accompanied the scientific samples gathered. 

Everything methodically organized and sent to Portugal, for 

the glory and cultural enrichment of the Crown, not without 

formally noting his concern with the indiscriminate slaughter, 

already at that time, of Amazonian wildlife, in particular the 

giant river turtles and the manatees.

It would be in Portugal, however, that the monumental 

works of Rodrigues Ferreira would succumb to the vicissitudes 

of History and human greed. In 1808 megalomaniac 

Napoleon invaded Portugal, and the French scientists, just 

like subjects of other European superpowers of that time, had 

no qualms at all in seizing samples and manuscripts from 

the great scientist, as easily as one who sacks the marbles of 

the Parthenon or the Egyptian needles of Cleopatra. When 

part of the stolen material was finally given back to Portugal, 

seven years later, the vulture-like researchers of France had 

already published several original discoveries from the Viagem 

Philosophica to Amazonia as if those were theirs. In that 

same year, one of the greatest Brazilian naturalists of all 

time, Bahia native Alexandre Rodrigues Ferreira, died without 

having his pioneering work, fundamental for the discovery of 

Amazonia by the “civilized” (ma non troppo) European world, 

acknowledged. Amazonia own him a holiday, the name of 

a medal, a public library or - even better - some action by 

Brazilian authorities to stimulate, in his memory, the scientific 

study and protection of the region which he started to unveil 

for posterity.
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em 1945, ainda que ampliando seu leque de interesses para 

abranger também a flora do Nordeste brasileiro. Quando fale-

ceu aos 82 anos, em 1959, havia deixado uma marca indelével 

na história natural da Amazônia e do Brasil, que subsiste hoje 

em diversos nomes científicos de plantas nativas da região que 

levam o sufixo duckei.

No front indigenista, dois nomes evocam as tentativas de 

mitigar os danos do avanço caucasiano sobre os territórios in-

dígenas amazônicos: Rondon e Villas-Bôas, ilustres personagens 

que fizeram o que esteve a seu alcance para suavizar os efeitos 

do inexorável avanço da civilização ante as culturas primevas 

da região.

O marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, a quem o 

estado de Rondônia deve o nome, tinha sangue indígena na fa-

mília. Talvez por isso mesmo sua afinidade com a selva e com 

as culturas que nela se desenvolveram antes da chegada dos eu-

ropeus. Encarregado da implantação das linhas telegráficas no 

sul e sudoeste da Amazônia, entendeu desde cedo os prejuízos 

trazidos pelo contato de aventureiros gananciosos com as tribos 

amazônicas e vislumbrou uma ação estatal para defendê-las, 

pelo que foi encarregado em 1910 da organização do Serviço 

de Proteção aos Índios, precursor da atual Fundação Nacio-

nal do Índio (Funai), onde sua política para com as tribos ain-

da arredias ao contato dos brancos foi imortalizada pelo lema 

“Morrer, se for preciso; matar nunca!”. Rondon protagonizaria 

ainda uma épica expedição na companhia do ex-presidente dos 

Estados Unidos Theodore Roosevelt. Um dos primeiros líderes 

ambientalistas de destaque, Roosevelt era um homem fascinado 

pela natureza e grande defensor dos parques nacionais e reser-

vas da fauna, e entre 1913 e 1914 empreendeu com Rondon 

a descida do “Rio da Dúvida”, de curso então desconhecido e 

que nascia no atual estado de Rondônia. Os dois desbravaram 

juntos uma imensa área da Amazônia e, apesar de muitas difi-

Other expeditions would take place during the 19th 

century; among those perhaps the most celebrated is that 

of Bavarian naturalists Johann Baptist Von Spix and Carl 

Friedrich Pilipp Von Martius, the first a zoologist, the latter 

a botanist, who roamed through thousands of miles around 

Brazil between 1817 and 1820, as part of the group of artists 

and scientists who landed in the country in the occasion of 

the marriage of Leopoldina from Austria with Prince Pedro de 

Alcântara, later Pedro I of Brazil. In 1819 Spix and Martius 

would arrive at the Amazon River; from there they would 

take diverging paths, Spix going up the Negro River and 

its tributaries while Martius went up the Solimões and also 

the Jupará. One of the products from this expedition is the 

monumental opus Flora Brasiliensis, still unsurpassed in its 

reach of detailed description and illustration of Brazil’s native 

flora.

At the very end of the 19th century, Swiss-German Emílio 

Augusto Goeldi, who nowadays christens the Muaseu Paraense 

Emilio Goeldi which he led, in Belém, would be responsible for 

another jump in the scientific knowledge on Amazonia. Having 

worked at the Imperial Museum, later National Museum, 

between 1884 and 1890, he moved to Pará in 1893 upon an 

invitation of then governor Lauro Sodre with the mission of 

reviving the State museum, the semi-abandoned. During 13 

years Goedli would make this museum a modern research and 

public education institution, earning for it an international 

reputation that endures to this day. One of Goeldi’s protégés, 

Austrian-Hungarian entomologist Adolpho Ducke, would 

make history as one of the greatest botanists of Amazonia, 

having described more than 900 species of the regional flora 

and achieving great advancements on the understanding of 

the region’s phytogeography. In 1918 Ducke had to leave the 

Museu Paraense amidst the economic crisis of the rubber, and 

had to start working for the Rio de Janeiro Botanic Garden, 

although he continued to focus on the Amazonian region, even 

after his retirement in 1945, expanding however his interests 

towards the flora of Northeastern Brazil. When he passed 

away at the age of 82, in 1959, he had left an indelible mark 

on the natural history of Amazonia and Brazil, which survives 

today in several scientific names of native plants of the region 

which carry the suffix duckei.

In the indigenist front, two names evoke the attempts 

to mitigate the damage of the caucasian advances upon 

indigenous territories of Amazonia; Rondon and Villas-Bôas, 

illustrious characters who did what they could to smooth out 

the effects of the inexorable encroachment of civilization on 

the primeval cultures of the region.

Marshall Cândido Mariano da Silva Rondon, for whom 

the State of Rondonia was named, had Indian blood running 

on the family. Maybe that helped develop his affinity with 

the jungle and the cultures which developed there before the 

arrival of the Europeans. Charged with the establishment of 

telegraphic lines in the south and southwest of Amazonia, he 

understood from an early date the damages wrought by the 

contact of greedy adventurers with the Amazonian tribes, 

and envisaged a state response to defend these, leading 

him to be put in charge in 1910 of organizing the Indian 

Protection Service, a predecessor of the National Indian 

Foundation (FUNAI) of our days, where his policy towards 

the still wary Indian tribes was immortalized by the motto 

“To die if needed; but never to kill!” London would also be 

central in an epic expedition in the company of the former 

United States President Theodore Roosevelt. One of the first 

frontline environmentalist leaders, Roosevelt was fascinated 

by nature and a great promoter of national parks and 

wildlife reserves, and between 1913 and 1914 undertook with 

para a posteridade. 

Outras expedições se sucederiam no século XIX; dentre elas 

talvez a mais celebrada seja a dos naturalistas bávaros Johann 

Baptist Von Spix e Carl Friedrich Philipp Von Martius, aquele 

zoólogo, este botânico, que percorreram milhares de quilôme-

tros pelo Brasil entre 1817 e 1820, como parte do grupo de 

artistas e cientistas vindos ao país por ocasião do casamento de 

Leopoldina da Áustria com o príncipe Pedro de Alcântara, de-

pois Pedro I. Em 1819 Spix e Martius chegariam ao Amazonas; 

aí seguiriam caminhos distintos, com Spix subindo o rio Negro 

e afluentes da sua bacia, enquanto Martius subiria o Solimões e 

também o Jupará. Um dos produtos dessa expedição é a monu-

mental obra Flora brasiliensis¸ ainda hoje não superada em sua 

envergadura de descrição detalhada e ilustrada de nossa flora 

nativa. 

Já ao final do século XIX o suíço-alemão Emílio Augusto 

Goeldi, que hoje batiza o Museu Paraense que dirigiu, em Belém, 

seria responsável por outro salto no conhecimento científico da 

Amazônia. Tendo trabalhado no Museu Imperial, depois Museu 

Nacional, entre 1884 e 1890, radicou-se no Pará a partir de 

1893 a convite do então governador Lauro Sodré com a missão 

de reavivar o Museu Paraense, então semiabandonado. Durante 

13 anos Goeldi faria desse museu um estabelecimento moderno 

de pesquisa e educação do público, adquirindo para o mesmo a 

fama internacional com que conta até hoje. Um dos protegidos 

de Goeldi, o entomólogo austro-húngaro Adolpho Ducke, pas-

saria à história como um dos maiores botânicos da Amazônia, 

tendo descrito mais de 900 espécies da flora regional e realiza-

do importantes avanços no entendimento da fitogeografia da 

região. Em 1918 Ducke teve de deixar o Museu Paraense em 

meio à crise econômica da borracha e passar a trabalhar para 

o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas seguiu trabalhan-

do na região amazônica, mesmo depois de sua aposentadoria 
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Sobre o rio moram, do rio tiram seu sustento; os moradores de uma 
comunidade ribeirinha preparam a rede para sua pesca artesanal. 

Over the river they live, and from it they derive sustenance: inhabitants of 
a riverine community prepare a net for their artisanal fishing.



103102

Na falta de terra, a paixão nacional limita os jogadores de futebol a bons nadadores. 
Nesse jogo no campo flutuante, só entra quem sabe nadar. 

When dry land is scarce, the national pastime turns players into good swimmers. 
In this floating field game, only good swimmers can play. 
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culdades – inclusive a quase morte de Roosevelt em função da 

infecção de um ferimento na perna –, determinaram o curso do 

rio que foi rebatizado com o nome do ilustre norte-americano e 

que atravessa parte do Mato Grosso, adentra o estado do Ama-

zonas e ali se torna um afluente do Aripuanã, que desemboca 

no Madeira.

Os irmãos Villas-Bôas, Orlando, Claudio e Leonardo, dei-

xariam sua marca indelével na história do Brasil ao dar segui-

mento aos ideais indigenistas de Rondon. Desde a criação da 

Expedição Roncador-Xingu, em 1943, assumiram uma posição 

de vanguarda na defesa dos direitos dos habitantes originais do 

Brasil, com papel fundamental na criação do Parque do Xin-

gu como modelo de proteção às tribos com base na salvaguar-

da de seus territórios vitais. Ainda que em anos posteriores a 

Funai viesse a adotar uma linha mais integracionista, o lega-

do dos irmãos Villas-Bôas sobre o respeito devido às culturas 

ancestrais brasileiras ainda reveste boa parte da formação dos 

indigenistas no país e inspira a resistência contra a extinção 

dessas mesmas culturas, tida por alguns como inexorável frente 

à própria história da humanidade em que a supremacia tecno-

lógica determina a absorção definitiva dos demais grupos após 

o contato. O desafio que se apresenta ao Brasil do século XXI é 

como assegurar que a integração dos grupos indígenas garanta 

direitos fundamentais de cidadania e proteja seus derradeiros 

territórios para a continuidade de seu uso tradicional e, princi-

palmente, um uso sustentável e que assegure também a conser-

vação da biodiversidade.

Até porque os habitantes originais da Amazônia não estão 

mais sozinhos na condição de “povos da floresta”. Com o avan-

çar da ocupação do “homem civilizado” Amazônia adentro, um 

tipo peculiar e notável de brasileiro passou a habitar a fabulosa 

hileia: o ribeirinho amazônico. Produto da mescla entre as ondas 

colonizadoras vindas de leste e sul e os indígenas originalmen-

te ali assentados, esse brasileiro que tem por morada habitual 

a margem dos rios amazônicos apreendeu e reteve o conheci-

mento sobre a flora e a fauna essenciais à sua sobrevivência, 

literalmente isolado do mundo urbano rio abaixo, e o transmi-

tiu de geração a geração. Dos seringueiros lembrados nos livros 

de história à simples vida levada pelos pequenos agricultores e 

caçadores-coletores em casebres isolados ou em pequenos po-

voados, que pontilham a bacia hidrográfica inteira que deságua 

em Marajó, todos enfrentam hoje uma Amazônia em transição, 

onde as prometidas comodidades do acesso mais frequente à 

“civilização” trazem embutidas as ameaças de uma sociedade 

que ainda não aprendeu a lidar com os desafios intrínsecos ao 

desenvolvimento. Por um lado, a legião de ribeirinhos extrati-

vistas que pontilha quase toda a Amazônia causa um inegável 

grave dano à fauna silvestre regional, já que a caça por eles pra-

ticada atende mais às necessidades imediatas de alimentação 

– e cada vez mais frequentemente de comércio ilegal – do que a 

qualquer regime de manejo sustentável efetivo; por outro lado, 

essas populações são justamente as que devem estar envolvidas 

nos programas e projetos capazes de reverter a degradação am-

biental acelerada da região. É preciso integrar cada vez mais, 

sem assistencialismo nem romantismos rousseaunianos sobre 

o “bom selvagem”, mas com reconhecimento de seus conheci-

mentos e seu papel fundamental na região, os ribeirinhos ama-

zônicos aos planos de um futuro sustentável para a Amazônia. 

As cidades para as quais convergiu uma mescla de muitas 

culturas amazônicas e outras tantas forâneas também contam 

com traços culturais próprios da região, que evoluíram justa-

mente desse cadinho de origens, saberes, hábitos e crenças dos 

povos que as erigiram ao longo dos últimos cinco séculos. A 

expressão da identidade cultural regional nos meios urbanos é 

pontuada por festivais de gastronomia, dança e música regio-

nais, dos quais o expoente maior e mais conhecido no Brasil ex-

Rondon the exploration down the “River of Doubt”, then of 

unknown course and which started at the present State of 

Rondônia. Together they braved an immense area of Amazonia 

and, despite many difficulties – including the near death of 

Roosevelt due to an infection of a leg wound – they determined 

the course of the river which was re-christened with the name 

of the illustrious American and which cuts through part of 

Mato Grosso State, enters Amazonas and there becomes a 

tributary to the Aripuanã, which flows into the Madeira.

The Villas-Bôas brothers, Orlando, Claudio and Leonardo, 

would leave their indelible mark in the History of Brazil by 

giving continuity to the indigenist ideals of Rondon. Since 

the inception of the Roncador-Xingu Expedition, in 1943, 

they assumed a vanguard post in the defense of the rights 

of those original inhabitants of Brazil, and played a vital 

role in the creation of the Xingu Indigenous Park as a model 

for the protection of tribes based on safeguarding their vital 

territories. Although in later years FUNAI would adopt a more 

integrationist line, the legacy of the Villas-Bôas brothers about 

due respect to the ancestral Brazilian cultures still influences 

an important part of the formation of new indigenists in the 

country, and inspires the resistance against the extinction 

of these cultures, deemed by some as unavoidable given the 

history of humankind itself, in which technological supremacy 

determines the definitive absorption of all other groups upon 

contact. The challenge faced by 21st century Brazil is how to 

ensure that the integration of indigenous groups incorporates 

fundamental citizenship rights and protects their last 

territorial strongholds for the continuity of their traditional 

use and, mainly, for a sustainable use that also secures the 

conservation of biodiversity.

Alas, the original inhabitants of Amazonia are no 

longer alone in the denomination of “forest peoples”. With 

the advancement of the occupation by “civilized man” into 

Amazonia, a peculiar and noteworthy type of Brazilian 

became an inhabitant of the fabulous hylaea: the Amazonian 

ribeirinho, or riverside dweller. A product of the mix between 

the settlement waves coming from the east and south and the 

Indians originally inhabiting there, this Brazilian who lives 

by the Amazonian river margins has learned and retained 

the knowledge about the flora and fauna which ensured his 

survival, literally isolated from the urban world downriver, 

and transmitted it from generation to generation. From the 

rubber-tappers remembered in History books to the simple life 

lived by small farmers and hunter-gatherers in isolated huts 

or in small villages, scattered along the entire hydrographic 

basin that pours down to Marajó, all of them currently face 

an Amazonia in transition, where the comforts promised 

by more frequent access to “civilization” bring with it the 

threats of a society which hasn’t yet learned to deal with 

the intrinsic challenges of development. On one hand, the 

legion of extractive ribeirinhos which punctuates almost all 

of Amazonia causes undeniable and grave damage to the 

region’s wildlife, since their hunting attends to the immediate 

needs of hunger - and a growing illegal trade - and not to 

any sustainable management regime; on the other, these 

populations are exactly those that should be involved in 

programs and projects devised to reverse the accelerated 

environmental degradation of the region. There’s a need 

to integrate the Amazonian ribeirinhos further, without 

patronizing policies or Rousseaunian romanticism of the bon 

sauvage, but with due recognition of their knowledge and their 

fundamental role in the region, in all plans for Amazonia’s 

sustainable future.

The cities towards which converged a mix of many 

Amazonian cultures and so many foreign others also harbor 
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tra-amazônico é certamente o Festival Folclórico de Parintins, 

onde a disputa dos bois Garantido e Caprichoso, representados 

por blocos folclóricos rivais, é a feição mais famosa. Entretan-

to, o festival, criado em 1965, é muito mais do que se imagina 

das poucas imagens que a televisão transmite ao resto do país 

e consta da apresentação de diversos grupos folclóricos regio-

nais e da disputa dos bois, obedecendo a um roteiro detalhado 

de música e coreografias de cunho eminentemente regionalista. 

Qual sincretismo religioso baiano, o Festival de Parintins é um 

misto admirável de elementos que construíram o ethos do ama-

zônida contemporâneo e mereceria maior destaque na agenda 

cultural brasileira como expressão da identidade regional.

typical cultural traits of the region, which evolved from 

this crucible of origins, knowledge, habits and beliefs of the 

peoples who erected these cities over the last five centuries. 

The expression of regional cultural identity in the urban 

centers is underlined by festivals of gastronomy, regional music 

and dances, of which the greatest and most well-known in 

Brazil beyond Amazonia is the Folklore Festival of Parintins, 

where the dispute between the Garantido and Caprichoso 

oxen, represented by rival folkloric blocks, is the most famous 

face. However the festival created in 1965 is much more 

than what one gets from the national TV broadcasts, and 

consists also of the presentation of several regional folklore 

groups and the oxen dispute, obeying a detailed blueprint 

of music and choreography of an eminently regionalist tone. 

Just as the Bahian religious syncretism, the Parenting Festival 

is an admirable mix of elements which constructed the 

contemporaneous Amazonian ethos and would merit a higher 

stand in the Brazilian cultural agenda as an expression of 

cultural identity.

O jovem índio preserva a tradição de sua tribo.
The young Indian preserves his tribe’s traditions.
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A dança é um cultura milenar entre os indígenas, celebrar e 
agradecer à floresta é um dos cultos feitos por meio da dança.

Dance is an ages-old component of the millenary Indian 
culture, a way to celebrate and thank the forest.



111110

 A diversidade de instrumentos feitos com a matéria-prima local é de encantar os olhos e ouvidos.
The diversity of instruments made with local materials enthralls eyes and ears.
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Com precisão cirúrgica, o jovem índio treina com o arco e flecha.
With surgical precision a young Indian trains with arrow and crossbow. 
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A grande Oca é usada para a dança e festas desta tribo indígena.
The large communal house is used for dancing and feasts of this Indian tribe.
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O pôr do sol cercado de verde e água pode ser um dos  
mais belos espetáculos que a floresta vai lhe proporcionar. 

A sunset surrounded by greenery and water can be one  
of the most beautiful events offered by the forest. 
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O avanço inexorável da ocupação da Amazônia pelos des-

cendentes dos povos europeus levou, ao longo dos últimos três 

séculos, à criação de núcleos de povoamento urbano de maior 

ou menor tamanho e importância na construção da história de 

colonização branca da região. Nenhuma delas, entretanto, re-

presenta tão bem os contrastes, dilemas, desafios e oportunida-

des da presença humana contemporânea na Amazônia como a 

pujante capital do estado do Amazonas, Manaus. 

Após o surgimento de Belém em 1616, a partir da fundação 

do Forte do Castelo do Senhor Santo Cristo do Presépio de Be-

lém como parte da estratégia portuguesa para defender o Grão-

-Pará, como era conhecida a província amazônica, das inva-

The inexorable advance of the occupation of Amazonia by 

the descendants of European peoples has led in the last three 

centuries to the creation of urban settlement centers of greater 

or smaller size and importance in building the history of white 

colonization in the region. None however represents so well the 

contrasts, dilemmas, challenges and opportunities of modern 

human presence in Amazonia than the thriving capital of the 

State of Amazonas, Manaus.

After the founding of Belém in 1616, from the creation of 

the Fort of the Castle of Senhor Santo Cristo do Presépio de 

Belém as part of the Portuguese strategy to defend Grão-Pará, 

as the Amazonian province was then known, from invasions 

by other European powers, it became evident that military 

outposts further into the hinterlands would be necessary to, on 

one side, reinforce external defenses and, on another, to keep 

the “peace” which Indian tribes. That’s how in 1669 the Fort 

of São José da Barra do Rio Negro was erected, giving rise to 

manaus, capital da floresta

Manaus, capital of the forest 

Igreja Matriz, uma das mais belas na capital do Amazonas, Manaus 
The Main Church is one of the most beautiful in Manaus, the capital of Amazonas State. 



123122

sões por parte de outras potências europeias, ficou evidente que 

postos militares mais avançados no interior da região seriam 

necessários para, por um lado, reforçar a defesa externa, e, por 

outro, manter a “paz” com as tribos indígenas. Foi assim que 

em 1669 o Forte São José da Barra do Rio Negro foi erguido, 

dando origem à povoação que se firmaria como o mais impor-

tante núcleo urbano da Amazônia brasileira, encruzilhada da 

história nacional que ajudou a reafirmar nossa soberania sobre 

tão vasto território. O nome definitivo da povoação apenas seria 

firmado oficialmente muito depois, em 1856, quando a cidade 

antes conhecida como Barra do Rio Negro passou a ser chama-

da pelo nome de uma das tribos que ocuparam originalmente a 

região, os manáos ou manaós.

Tendo ocupado as notícias do Brasil Império entre 1835 e 

1840 por conta da efervescência política da Cabanagem, revol-

ta social motivada pela miséria e pelo abandono da região, a 

agora cidade de Manaus assumiria um protagonismo definitivo 

na história do Brasil por motivos bem mais agradáveis, com a 

virada do século XIX para XX assistindo ao auge do Ciclo da 

Borracha. A demanda mundial pela goma extraída da seringuei-

ra provocaria uma épica migração de brasileiros pobres para o 

interior da floresta e produziria fortunas incomensuráveis para 

os “barões” que dominavam as propriedades onde a matéria-

-prima era produzida. Essa riqueza toda era canalizada através 

de Manaus, que viu surgir entre aproximadamente 1875 e 1910 

a maioria de seus fabulosos monumentos arquitetônicos, mui-

tos deles ainda hoje em pé, como o Palacete Garcia (Palacete 

Provincial), o Mercado Adolpho Lisboa, a Biblioteca Pública do 

Estado e o maior ícone histórico-cultural da cidade, o Teatro 

Amazonas. Em 2012 o Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico Nacional (Iphan) tombou o Centro Histórico de Manaus, 

assegurando a preservação de diversos outros prédios que não 

apenas rememoram os tempos áureos da borracha, mas pro-

tegem no presente os valores intrínsecos desse patrimônio que 

hoje gera emprego e renda adicionais para o município através 

do turismo cultural. 

É do período áureo da borracha o traçado urbano organiza-

do de Manaus, desenhado em um plano que legou ao centro da 

cidade suas ruas retas e bem-cuidadas, jardins públicos, bondes 

elétricos, um porto bem organizado e, feito relevante, mas pou-

co lembrado, um sistema de água encanada para as residências. 

A partir de 1910 a euforia econômica da borracha sofre um 

enorme baque com a concorrência das plantações inglesas na 

Ásia, iniciadas graças ao contrabando de sementes realizado por 

um personagem obscuro de nome Henry Alexander Wickam, 

que, com a ajuda do cônsul inglês da época, driblou a alfândega 

brasileira e remeteu para o exterior mais de 70 mil sementes de 

seringueira, que seriam a ruína da indústria brasileira do se-

tor. Foram décadas de estagnação econômica, apenas superada 

com a criação da Zona Franca de Manaus na década de 1960, 

fazendo do município uma das mais importantes áreas indus-

triais da eletroeletrônica no país. 

A Manaus do século XXI é uma cidade de contrastes, como 

o próprio Brasil. São enormes os desafios do crescimento desor-

denado da planta urbana, pressionando tanto o próprio tecido 

da cidade pelo alcance de serviços básicos, como o meio natural 

circundante, com o desmatamento e a invasão de áreas naturais 

da floresta e margem do rio pelas sub-habitações. Ainda assim 

Manaus oferece esperança de um futuro mais integrado entre a 

cidade que cresce e a floresta que lhe é, sob todos os aspectos, 

uma moldura essencial.

São poucos os lugares no mundo em que o visitante ou pes-

quisador pode se dar ao luxo de sair de sua casa ou hotel com 

os confortos urbanos normais e adentrar uma floresta tropi-

cal úmida logo em seguida. Em Manaus isso ainda é possível. 

A cidade tem até seu próprio primata endêmico, o sauim-de-

the settlement which would affirm itself as the most important 

urban nucleus of Brazilian Amazonia, a crossroads of national 

History which helped to reiterate our sovereignty over such 

a vast territory. The definitive name of the settlement would 

only be officially defined much later, in 1856, when the city 

previously known as Barra do Rio Negro was named after one 

of the tribes which originally occupied the region, the manáos 

or manaós.

Having occupied the headlines of Imperial Brazil 

between 1835 and 1840 due to the political uprising of the 

Cabanagem, a social revolt motivated by poverty and the 

regions’ abandonment, the then city of Manaus would take 

on a definitive high-seat role in the History of Brazil for much 

more agreeable reasons, with the Rubber Cycle apogee at the 

turn of the 19th to the 20th century. Global demand for the 

rubber extracted from Amazonian trees would provoke an epic 

migration of poor Brazilians to the interior of the forest and 

would generate immeasurable fortunes for the “barons” who 

dominated the properties where the raw rubber was produced. 

All this wealth was channeled through manaus, which saw the 

rising of most of its fabulous architectural monuments between 

1835 and 1840, many still intact, such as Palacete (little 

palace) Garcia (Palacete Provincial), the Adolpho Lisboa 

Market, the State Public Library and the greatest historic-

cultural icon of the city, the Amazonas Theater. In 2012 the 

National Artistic and Historic Heritage Institute (IPHAN) 

declared the Historic Downtown of Manaus as protected, 

ensuring the preservation of several other buildings which not 

only remind us of the golden times of rubber, but also protect 

nowadays the intrinsic values of this heritage which generates 

additional jobs and income for the municipality through 

cultural tourism.

It is also from the golden days of rubber that Manaus got 

an organized urban layout, designed in a plan that bestowed 

upon the city’s downtown its straight and well-kept streets, 

public gardens, electric trams, a well-organized harbor and, 

a relevant but seldom remembered achievement, a water 

plumbing system for residences.

From 1910 onwards the economic euphoria from rubber 

suffers an enormous setback with the competition from British 

plantations in Asia, grown thanks to the contraband of seeds 

achieved by an obscure character named Henry Alexander 

Wickam, who, with the help of the then British consul, fooled 

Brazilian customs and sent away more than 70,000 rubber 

tree seeds, which would spell doom for the Brazilian rubber 

industry. There would pass many decades of economic 

stagnation until the Manaus Free Zone was established and 

helped overcome it in the 1960’s, turning the municipality 

into one of the most important industrial areas for electrical-

electronics manufacturing in the country. 

The Manaus of the 21st century is a city of contrasts, 

just like Brazil itself. There are enormous challenges in the 

unchecked growth of the urban area, pressing both the 

very tissue of the city for the reach of basic services, and 

the encircling natural environment, with deforestation and 

invasion of natural areas in the forest and river margins by 

slums. Even with all that Manaus still offers hope of a more 

integrated future between the growing city and the forest 

which is, in all aspects, an essential frame for it.

There are very few places in the world where the 

researcher or visitor can have the luxury of leaving his/her 

home or hotel with all normal urban comforts and enter a 

tropical rainforest right away. In Manaus this is still possible. 

The city even has its own endemic primate, the Manaus 

tamarin or pied tamarin, unfortunately very endangered. 

With its distribution restricted to Manaus, Rio Preto da 
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O Teatro Amazonas, quando foi construído em 1896, era um 
símbolo da riqueza local durante o ciclo da borracha. 

The Amazonas Theatre was built in 1896 and is a symbol  
of the local wealth acquired during the Rubber Cycle. 
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Artesanato feito com material da floresta amazônica. 
Handicrafts made of regionally sourced materials. 
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 Máscaras e enfeites confeccionados com material da floresta.
Handicrafts made of regionally sourced materials. 
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Eva and Itacoatiaras, this minute species with strikingly 

contrasting colors (the head is jet-black and naked, the upper 

body is white and the lower is brownish) is being decimated 

by the fragmentation of its forest habitat in and around 

the Amazonas State capital, mainly due to the advance of 

illegal constructions over areas which should have been fully 

protected. The species’ hope of survival cannot depend only on 

a few heroes such as Professor Marcelo Gordo, whom for years 

has been studying and defending it, inspiring and mobilizing 

the community to protect the animal which is a symbol of 

Manaus, and its habitats. There needs to be a decisive action 

by everyone, government and community, to ensure a future 

for the only primate in the world that carries the name  

of a city.

The extraordinarily diverse forest which still exists around 

Manaus is in fact a unique heritage of this municipality, 

and the efforts to conserve and study it are represented 

in an emblematic way by the Adolpho Ducke Reserve, a 

10,000-hectare area adjacent to the city and which has been 

suffering constant aggressions, invasions, wildlife poaching 

and deforestation, but which survives and enchants those 

that, besides visiting the Botanic Gardens in its fringes, 

penetrate the forest to visit the research tower which rises from 

the canopy, allowing the understanding of the several forest 

“floors” first-hand. 

Talking about the Ducke Reserve requires a mention to 

the National Institute of Amazonian Research, one of the most 

respected scientific institutions in Brazil, a pioneer in the 

study of the Brazilian section of the immense forest and in the 

output of subsidies for its conservation and sustainable use. 

Created in 1952 to promote scientific studies on the physical 

environment and living conditions on the Amazonian region, 

INPA became over the decades a world reference in Amazonian 

sciences. Besides the Ducke Reserve, the Institute manages 

other six areas dedicated to scientific research and undertakes 

activities in three other research nuclei located in the States 

of Acre, Roraima and Rondônia besides Amazonas. Although 

with a discrete way of working, INPA has become a veritable 

powerhouse of knowledge about the Brazilian Amazonia, and 

its researches help to build public policies which are more 

conducive to the environmental vocations and the conservation 

imperatives for the great forest and its vastness of waters. One 

of the main hidden jewels of Manaus, the Science Woods – an 

area with 13 hectares inside the urban plan – is maintained by 

INPA and offers fun and knowledge in equal doses, allowing for 

an enlightening contact by the visitors with the regional flora 

and fauna, including individuals of the Amazonian manatee, 

several birds and primates, and trails, one of which suspended 

through the canopy, allowing an introduction to the forest from 

a different perspective. 

Among the many urban challenges which the city rising 

from the forest of waters faces is exactly the provision of water 

and sewage services for its inhabitants. It’s no easy task. 

Already in 1899, still in the period of wealth brought about 

by the rubber trade, the Mocó Reservoir was inaugurated, 

an imposing building with more than 1,000 square meters 

dedicated to solve the water supply problems of the growing 

city, then as now recognized as a basic issue for urban 

planning. With a capacity near to 5,000 cubic meters, the 

reservoir, protected as Historic Heritage since 1995, was built 

in the neo-renascentist style and has an internal structure 

made of iron imported from England, which sustains two large 

metallic tanks, installed in the upper space of the building. In 

recent years it was completely restored and still today is part 

of the water provision system of Manaus, serving the southern 

and north-central neighborhoods.

-manaus ou sauim-de-coleira, infelizmente muito ameaçado de 

extinção. Com sua distribuição restrita a Manaus, Rio Preto da 

Eva e Itacoatiaras, essa espécie de tamanho diminuto e cores 

contrastantes, com a cabeça negra e pelada, a parte anterior do 

corpo branca e a posterior amarronzada, está sendo dizimada 

pela fragmentação de seu habitat florestal na capital amazo-

nense, principalmente pelo avanço das construções irregulares 

sobre áreas que deveriam ser de preservação. A esperança de 

sobrevivência da espécie não pode depender apenas dos poucos 

heróis, como o professor Marcelo Gordo, que há muitos anos es-

tuda e defende a espécie, inspirado e mobilizando a comunida-

de para proteger o animal-símbolo de Manaus e seus habitats. 

É preciso uma ação decisiva de todos, governo e comunidade, 

para assegurar um futuro para o único primata do mundo que 

leva o nome de uma cidade.

A floresta extraordinariamente diversa que ainda existe no 

entorno de Manaus é, de fato, um patrimônio ímpar do muni-

cípio, e os esforços para conservá-la e estudá-la são representa-

dos de forma emblemática pela Reserva Adolpho Ducke, uma 

área de 10 mil hectares adjacente à cidade e que vem sofrendo 

constantes agressões, invasões, caça e desmatamento, mas que 

subsiste e encanta aqueles que, além de visitarem o Jardim Bo-

tânico na sua periferia, adentram a floresta para conhecer a 

torre de pesquisa que se eleva do dossel, permitindo entender os 

diversos “andares” da floresta em primeira mão. 

Falar da Reserva Ducke exige citar o Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, o Inpa, uma das mais respeitadas ins-

tituições científicas do Brasil, pioneira no estudo da fração bra-

sileira da imensa floresta e na produção de subsídios para sua 

conservação e uso sustentável. Criado em 1952 para promover 

estudos científicos do meio físico e das condições de vida da 

região amazônica, o Inpa tornou-se ao longo de suas décadas 

de atuação uma referência mundial em ciências da Amazônia. 

Além da Reserva Ducke, o instituto administra seis outras áreas 

voltadas à investigação científica e trabalha, além de no estado 

do Amazonas, em três outros núcleos de pesquisa localizados 

nos estados do Acre, Roraima e Rondônia. Ainda que atuan-

do discretamente, o Inpa tornou-se uma verdadeira usina de 

conhecimento sobre a Amazônia brasileira, e suas pesquisas 

ajudam a construir políticas públicas mais condizentes com as 

vocações ambientais e os imperativos de conservação da gran-

de floresta e sua vastidão de águas. Uma das principais joias 

ocultas de Manaus, o Bosque da Ciência, uma área de 13 hec-

tares dentro do espaço urbano, é mantido pelo Inpa e oferece 

diversão e conhecimento em iguais doses, proporcionando um 

contato esclarecedor aos visitantes sobre a flora e a fauna re-

gionais, incluindo exemplares de peixe-boi amazônico, diversas 

aves e primatas, e trilhas – inclusive uma suspensa, que permite 

conhecer a floresta a partir de outra perspectiva. 

Dos muitos desafios urbanos que enfrenta a cidade ergui-

da na floresta das águas está, justamente, a provisão de água 

e saneamento para seus habitantes. Não é tarefa fácil. Já em 

1899, ainda no período da riqueza trazida pela borracha, foi 

inaugurado o Reservatório do Mocó, uma construção imponente 

de mais de mil metros quadrados destinada a solucionar os pro-

blemas de abastecimento de água da crescente cidade, já àquela 

altura reconhecida como uma questão básica de planejamento 

urbano. Com capacidade próxima dos 5 mil metros cúbicos, o 

reservatório, tombado como patrimônio histórico em 1995, foi 

construído no estilo neorrenascentista e conta com uma estrutu-

ra interna toda de ferro importado da Inglaterra, a qual suporta 

dois tanques metálicos de grande tamanho, instalados no espaço 

superior do prédio. Em anos recentes foi totalmente reformado 

e ainda hoje faz parte do sistema de abastecimento de Manaus, 

atendendo bairros das zonas sul e centro-sul da cidade.

Em 2012, Manaus estava em 82o lugar num ranking de 100 
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municípios brasileiros avaliados pelo Instituto Trata Brasil nos 

quesitos de oferta de água potável e coleta e tratamento de esgo-

to para a população. Nesse ano, a empresa Manaus Ambiental, 

integrante do Grupo Águas do Brasil e Grupo Solvi, passou a 

operar esses serviços, assumindo uma concessão com 30 anos de 

duração. Em um ano, a cidade saltou dez posições adiante no 

ranking, para 72o lugar. A ampliação dos investimentos privados 

pretende assegurar o cumprimento da meta de chegar a 90% 

de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário até 2045. A 

saúde dos cidadãos, e também a do rio Amazonas, agradece. 

Outro desafio preocupante está na ocupação irregular e 

contaminação por resíduos sólidos dos igarapés, nos quais as 

águas da floresta encontram o tecido urbano e onde ainda hoje 

moradores despejam irresponsavelmente seu lixo – cerca de 4 

mil toneladas apenas em 2014. Diversas iniciativas estão em 

andamento de parte das autoridades para encarar ambos os 

problemas, e é preciso que a sociedade as apoie firmemente, 

tanto quanto as ações contra o desmatamento das áreas periur-

banas, sob pena de perderem-se de forma irreversível os valores 

ambientais desse município ímpar. 

Verdadeiro cadinho de culturas e repositório de testemunhos 

dos ciclos históricos da Amazônia, Manaus se depara hoje com 

um desafio adequado ao século XXI: o de ser a capital da sus-

tentabilidade da região, não apenas continuando a gerar ideias 

e soluções para o aproveitamento econômico, racional e sus-

tentável desse vasto território, que passa obrigatoriamente pela 

proteção da floresta e seus serviços ecológicos essenciais, mas 

também vencendo seus desafios de gestão sustentável de seu 

próprio tecido urbano, tornando-se modelo para outros núcleos 

urbanos amazônicos. Apenas a união do melhor conhecimento 

técnico com a mais séria vontade política pode operar esse salto 

para o futuro, que manterá Manaus na posição de destaque que 

a história do Brasil parece insistir em conceder-lhe. 

In 2012 Manaus was 82nd place in a ranking of a 

hundred Brazilian municipalities evaluated by the Trata 

Brasil Institute on the issues of potable water provision and 

collection and treatment of sewage. In that year, Manaus 

Ambiental, a company owned by the Águas do Brasil Group 

and Solvi Group, started to operate these services, upon a 

30-year concession. In a year, the city jumped ten positions 

forward in the ranking, to 72nd place. The expansion of private 

investments is aimed at securing the fulfillment of the target 

of 90% coverage of sanitation services by 2045. The health of 

citizens, and also of the Amazon River, say thanks.

Another challenge is in the illegal occupation and garbage 

contamination of the igarapés, in which the forest waters meet 

the urban tissue and where still today dwellers irresponsibly 

dump their trash – some 4,000 tons just in 2014. Several 

initiatives are being promoted by the authorities to confront 

both problems, and society must support these decisively, as well 

as those to check deforestation in the periurban areas, so the 

environmental values of this unique municipality are not lost.

A true crucible of cultures and repository of testimonies 

to the historic cycles of Amazonia, Manaus is faced today 

with a challenge that is most in line with the 21st century: 

that of becoming the sustainability capital of the region, 

not only continuing to generate ideas and solutions for the 

rational and sustainable economic use of this vast territory, 

which necessarily includes the protection of the forest and 

its essential ecological services, but also winning over the 

challenges of sustainably managing its own urban plan, 

becoming a model for other Amazonian urban centers. Only 

the union between the best technical knowledge and the most 

serious political will can operate this jump to the future, which 

will keep Manaus in the elevated position that Brazilian 

History seems to insist in bestowing upon it.
Rios e pontes cercam a capital do Amazonas, Manaus. São paisagens bem comuns, algumas ainda do século passado.

Manaus, capital of Amazonas, is surrounded by several rivers. Bridges are commonplace, some built in the last century. 
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A rodoviária é o porto e os ônibus são os barcos, esse tipo de embarcação transporta os 
amazonenses de uma cidade para outra. As viagem podem até levar sete dias. 

The bus station is the harbor and buses are boats: this type of craft carries Amazonian 
people from town to town. Trips can take up to seven days. 
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 A chuva grossa é uma característica da região. A cheia do rio se dá de seis em seis meses.
Strong rains are typical of the region. Floods come every six months. 
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Ponte estaiada, um belo cartão-postal sobre o rio Negro.
Stayed bridge, a postcard view over the Negro River.

O prédio do Palácio da Justiça hoje abriga o Poder Judiciário.
The Justice Palace building is still the seat of the Judiciary. 
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O rio Negro abriga umas das espécies mais enigmáticas da região, o famoso boto-cor-de-rosa.
The Negro River harbors one of the most enigmatic species in the region, the pink dolphin.
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Nos capítulos precedentes, buscamos trazer à luz alguns as-

pectos dessa imensa e incrível fatia de nosso planeta que é a 

Amazônia, pulsante de vida graças a seu complexo ciclo das 

águas que permeia todos os processos ecológicos da região e, ain-

da que pouco se reconheça, determina a economia de uma enor-

me parte de nosso país. Essa inestimável e insubstituível riqueza 

viva chamada Amazônia está ameaçada. Como é possível?

Primeiro, há a errônea percepção de que a imensidão ama-

zônica equivale a um espaço infinito, do qual partes podem ser 

ocupadas sem problema, mesmo que de maneira não planeja-

da nem sustentável. Interesses muitas vezes alheios à região, 

com pouco conhecimento de sua dinâmica ecológica e menos 

ainda atenção com o destino de seus habitantes, já estiveram 

In the preceding chapters, we attempted to bring forth 

some aspects of this immense and incredible part of our planet 

which is Amazonia, pulsating with life thanks to its complex 

water cycle that permeates all the ecological processes in the 

region and – although largely unrecognized – that determines 

the Economy of a vast area of Brazil. This invaluable and 

irreplaceable living wealth called Amazonia is threatened. 

How is this possible? 

First and foremost, there’s the erroneous perception 

that the Amazonian immensity equals an infinite space, of 

which chunks can be occupied without problems even if in 

a haphazard and unsustainable manner. Interests often 

foreign to the region and with little knowledge of its ecological 

dynamics and even less concern for the fate of its inhabitants 

have already been defining the course of Amazonian 

“development” without regard to the long-term impacts which 

wrong options could cause.

a esper ança é verde
Desafios e oportunidades para a conservação da Amazônia

Hope is Green
Challenges and opportunities for the conservation of Amazonia

Rio Negro e Amazonas encontram-se e seguem separados por mais de 6 quilômetros,  
um espetáculo da mãe natureza.

The Negro and Solimões rivers meet and continue to flow side by side for more  
than six kilometers – a veritable show by Mother Nature.
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determinando os rumos do “desenvolvimento” amazônico sem 

pensar nos impactos de longo prazo que opções equivocadas 

poderiam causar.

São muitos os exemplos dessas opções equivocadas, mas 

talvez os mais emblemáticos tenham sido a expansão desor-

denada e alicerçada no desmatamento a corte raso, da criação 

extensiva de gado e monoculturas de grãos; a implantação de 

projetos hidrelétricos dependentes da inundação de vastas áreas 

naturais e territórios indígenas; a tentativa de implantar mo-

noculturas arbóreas exóticas no lugar da floresta nativa; e a 

“colonização” em formato de minifúndio nos limites austrais 

da região, gerando inúmeras frentes de desmatamento, caça ile-

gal e outras atividades de impacto irreversível sobre os ecossis-

temas amazônicos. Falando-se na floresta das águas, também 

a contaminação dos rios pelo perigosíssimo mercúrio causada 

pela miríade de garimpos ilegais de ouro veio somar-se a esse 

assalto em larga escala contra a Amazônia. Mais recentemente, 

o tráfico de drogas deu impulso a um dos crimes ambientais 

mais chocantes na região, o massacre dos botos-vermelhos para 

servirem de isca para a pesca ilegal da piracatinga, um bagre de 

grande porte que é traficado em troca de cocaína com quadri-

lhas colombianas, cujo poder de fogo tem impedido que as au-

toridades brasileiras ponham fim a esse morticínio que colocou 

mais uma vez o Brasil em triste evidência internacional.

A fragmentação da floresta pelas queimadas e cortes rasos 

é sem dúvida o pior efeito da presença humana na Amazônia, 

porquanto provoca o sistemático e inexorável desaparecimento 

das espécies da fauna e da flora, muitas delas de distribuição 

restrita no heterogêneo lençol verde da hileia. São bem conheci-

dos, em razão de estudos pioneiros e sistemáticos realizados na 

região, os danosos efeitos de borda que vitimam a diversidade 

de espécies mesmo em fragmentos de floresta deixados em pé, 

mas isolados do conjunto antes contínuo da mata. Em geral, 

quanto menor em área e mais isolado o fragmento de mata, 

mais espécies ele perderá em anos subsequentes ao seu isola-

mento, tornando-se um mero fantasma empobrecido da biodi-

versidade que ali originalmente existia.

A enorme demanda energética brasileira gerou um outro fe-

nômeno de fragmentação de grande impacto sobre os ecossiste-

mas amazônicos, não só da floresta, mas também das águas: a 

criação de hidrelétricas de grande porte, muitas delas com lagos 

de inundação imensos como Balbina e Tucuruí, outras com me-

nos áreas afogadas como a controversa Belo Monte, todas com 

contribuição inegável ao crescimento econômico nacional, mas 

também com um efeito definitivo e profundamente grave à fau-

na dos ambientes fluviais: o corte determinante, intransponível, 

entre as águas a montante e a jusante das represas. A construção 

de “escadas de peixes” que permitam as migrações reprodutivas 

tão comuns a vários sistemas fluviais da região é uma solução 

parcial e ineficiente, e mesmo esforços surpreendentes como o 

transporte sazonal de peixes de um lado para outro da barragem 

em caminhões, como já feito na usina de Jirau, são paliativos 

que apenas retardam a inexorável extinção de muitas espécies 

de inestimável valor ecológico e comercial que dependem da pi-

racema – os movimentos migratórios reprodutivos ao longo dos 

rios – para assegurar sua sobrevivência. Não apenas os peixes, 

mas muitos outros animais que vivem nas águas amazônicas 

enfrentam esses impactos; os peixes-boi, tucuxis e botos-verme-

lhos têm suas populações fragmentadas, aumentando os inter-

cruzamentos locais e diminuindo a diversidade genética, logo 

expondo-os a um maior risco de desaparecimento por doen ças 

ou fatores externos, e os cetáceos sofrem com a diminuição da 

riqueza de peixes que compõem sua dieta obrigatória.

Mas talvez o maior equívoco cometido contra a Amazônia e 

sua gente não esteja nas ações desastrosas ocorridas até agora, 

mas sim na falta da adoção de diretrizes e políticas efetivas 

There are many examples of these erroneous options, 

but perhaps the most emblematic ones have been the chaotic 

expansion of extensive cattle ranging and grain monocultures 

based on slash-and-burn deforestation; the implementation 

of hydroelectric projects requiring the flooding of vast natural 

areas and indigenous territories; the attempt to create exotic 

tree plantations replacing native forest; and the “settlement” 

in small plots along the southern fringes of the region, 

creating innumerable deforestation fronts, illegal hunting and 

other activities with an irreversible impact upon Amazonian 

ecosystems. As we talk about the forest of waters we also 

must remember the contamination of rivers by the ominously 

dangerous mercury, leaked by a myriad of illegal gold mines 

and an addition to this all-out assault against Amazonia. 

More recently, drug trafficking gave rise to one of the most 

shocking environmental crimes in the region, the massacre 

of pink dolphins for the illegal fishing of giant catfish, and 

its exchange for cocaine with Colombian cartels which 

firepower has prevented Brazilian authorities to put an end 

to this genocide which once again placed Brazil in a sorry 

international highlight. 

Forest fragmentation by slash-and-burn is undoubtedly 

the worst effect of human presence in Amazonia, as it causes 

systematic and inexorable disappearance of plant and 

animal species, many of which of restricted distribution in the 

heterogeneous green blanket of the hylaea. Damaging effects 

of fragmentation – “border effects” – are well known through 

pioneer studies undertaken in the region, and they affect 

species even in forest fragments left standing but isolated 

from the previously continuous forest system. In general, the 

smaller and most isolated is the forest fragment, more species 

it will lose in the years following its isolation, becoming a mere 

impoverished ghost of the biodiversity that once thrived there.

The enormous energetic demand of Brazil created another 

high-impact fragmentation phenomenon on Amazonian 

ecosystems, not only on the forest, but also on its waters: the 

creation of large-sized hydroelectric dams, many of which 

with immense flooding lakes such as Balbina and Tucuruí, 

others with smaller inundated areas such as controversial 

Belo Monte, all having an undeniable contribution to national 

economic growth, but also with a definitive and extremely 

grave effect on the riverine fauna: the radical and impassable 

separation of the waters above and below the dams. The 

building of “fish ladders” to allow the spawning migrations so 

typical of several river systems in the region is a partial and 

inefficient solution, and even herculeous efforts such as the 

seasonal transfer of fish from one side of the dam to the other 

in trucks, as has been done at the Jirau dam, are palliatives 

which only delay the unavoidable extinction of many species 

of invaluable ecological and commercial value, and which 

depend on the piracema – the spawning migrations along 

the rivers – to ensure their survival. Not only the fish, but 

many other animals living in Amazonian waters face these 

impacts; manatees, botos and pink dolphins are having their 

populations fragmented, increasing local inbreeding and 

depressing genetic diversity, therefore exposing these species 

to a higher risk of vanishing due to diseases or external 

factors, and in the case of cetaceans these also suffer with the 

reduction in the diversity of fish species which compose their 

diet.

But perhaps the greatest mistake perpetrated against 

Amazonia and its people isn’t in the disastrous actions which 

happened so far, but in not yet adopting effective directives 

and policies which, recognizing its environmental relevance 

to the entire country and its true vocations for a sustainable 

economy, stimulate productive activities which are compatible 
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que, reconhecendo sua importância ambiental para todo o país 

e suas verdadeiras vocações para uma economia sustentável, es-

timulem atividades produtivas compatíveis com a manutenção 

de sua integridade ambiental e capazes de atender à demanda 

de suas populações humanas por oportunidades de emprego e 

renda que não comprometam o futuro, nem da floresta, nem 

de seus filhos e netos. A Amazônia é ainda, em grande parte, 

uma arca do tesouro a esperar quem saiba desvendar o segre-

do de seu cadeado e desfrutar sabiamente de suas riquezas, e 

não tentar apropriar-se delas jogando a arca de um precipício, 

fazendo-se de cego ante sua evidente fragilidade. 

Boa parte desse tesouro está nas águas, na forma de milha-

res de espécies de peixes e no potencial de muitas destas para 

seu aproveitamento sustentável. Uma grande quantidade de es-

pécies, do pirarucu ao tambaqui, já foram irresponsavelmente 

depredadas, mas podem retornar ao mercado de maneira sus-

tentável, como mostram exemplos recentes de manejo racional, 

como o praticado com o pirarucu na Reserva de Desenvolvimen-

to Sustentável Mamirauá, onde desde 1998 o Instituto Mami-

rauá vem implementando um programa de manejo participati-

vo exemplar, que se estima ter aumentado em impressionantes 

425% o estoque natural do pirarucu nas áreas manejadas da 

reserva, além de ter incrementado a renda dos pescadores da 

região. Outra espécie de enorme potencial de crescimento na 

produção pesqueira amazônica, esta pela criação em regime de 

cativeiro, é o tambaqui, que apresenta várias características de-

sejáveis para a produção em larga escala: é um peixe onívoro, 

com fácil obtenção de alevinos, elevada rusticidade, crescimen-

to relativamente rápido e grande aceitação no mercado. Com a 

ajuda da pesquisa avançada realizada pela Embrapa Amazônia 

Ocidental, as técnicas de criação da espécie vêm se aprimoran-

do, e a produtividade já ultrapassa 10 toneladas por hectare, 

com uma rápida recuperação dos investimentos. 

with the maintenance of its environmental integrity, in a way 

that caters for the needs of its human population regarding 

jobs and income while not compromising the future, either of 

the forest or for their sons and grandsons. Amazonia is still 

largely a treasure chest which awaits someone with the skills 

to unveil the secret of its lock and to wisely enjoy its riches, 

instead of trying to plunder these throwing the chest from a 

cliff, playing blind in the face of its evident fragility.

A good part of this treasure is in its waters, in the form 

of thousands of species of fish and in the potential of many 

of these for a sustainable harvest. A large number of species, 

from pirarucu to tambaqui, have already been irresponsibly 

damaged, but may return to the market sustainably, as shown 

by recent examples of rational management such as that 

of the pirarucu at the Mamirauá Sustainable Development 

Reserve, where since 1988 the Mamirauá Institute has been 

implementing an exemplary participative management 

program, which is estimated to have expanded in impressive 

425% the natural stock of pirarucu in the managed areas of 

the reserve, while at the same time increasing earnings for the 

fishermen in the region. Another species with enormous growth 

potential in Amazonia’s fisheries production, this time by 

aquaculture, is the tambaqui, which shows several desirable 

characteristics for large-scale breeding: it’s omnivorous, 

produces fry easily, and is a rustic species with quick growth 

and high market demand. With the help of advanced research 

undertaken by the Brazilian Agricultural Development 

Company (EMBRAPA) in its Western Amazonia branch, 

techniques for rearing the species have been improving and 

productivity already surpasses ten tons per hectare, with a 

quick return on investments.

Another modality of sustainable and rational use of 

Amazonian fish diversity lies undoubtedly in its ornamental 

A abundância de vida garante o alimento para o povo da região. O peixe é um dos alimentos mais consumidos pelos moradores locais.
The abundance of life ensures the survival of people in the region. Fish is one of the most common food items. 
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Uma pequena comunidade construída à beira do rio Negro. Mesmo não estando sobre as águas, como as 
comunidades flutuantes, os caboclos precisam construir suas casas prevendo as cheias do rio.

A small community built by the Negro River. Even if not over the waters, as the floating  
communities, the caboclos need to build taking the floods into account.
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O reflexo da vida no rio, que proporciona o direito de ir e vir para os que moram nesse imenso emaranhado de águas. 
The reflection of life in the river which provides for the comings and goings of those who live in this immense water maze. 

Em tons de cinza, um retrato da vida ao longo do rio Negro.
A portrait of life along the Negro River in shades of gray.



155154

Um pica-pau, flagrado em plena ação. Cenas como esta só a natureza pode nos proporcionar.
A woodpecker, caught red-handed. Only Nature can offer us scenes as this.

Extração da borracha, período de glória para o estado do Amazonas.
Rubber tapping yielded a glorious era for the State of Amazonas.
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Outra forma de aproveitamento racional e sustentável da 

biodiversidade de peixes da Amazônia está sem sombra de dú-

vida nos peixes ornamentais. Calcula-se que o Brasil exporte 

hoje algo na ordem de 20 milhões de peixes ornamentais por 

ano, dentre mais de 700 espécies nativas de comercialização 

permitida, dos quais cerca de 90% provenientes dos estados 

do Pará e do Amazonas, gerando mais de 10 milhões de dóla-

res anuais. Trata-se de uma riqueza frágil, em que apenas uma 

combinação de coleta criteriosa e reprodução em cativeiro, de-

pendendo das espécies-alvo, pode assegurar o futuro da ativi-

dade. Barcelos, a 396 quilômetros de Manaus, é a capital nacio-

nal dos peixes ornamentais; até um festival anual é celebrado 

para ressaltar a importância dos pequenos peixes coloridos, cuja 

captura sustenta várias famílias e vem sendo objeto de certifica-

ção ambiental para assegurar sua sustentabilidade. Também na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, localizada na 

região do médio curso do rio Solimões, próximo à confluência 

com o rio Japurá, a aproximadamente 650 quilômetros a oeste 

de Manaus, a coleta sustentável de peixes ornamentais é uma 

alternativa de renda para as comunidades locais. O desafio está 

em ampliar a atividade com critérios técnico-científicos que as-

segurem a sobrevivência das populações silvestres e também em 

proteger a floresta e os rios onde estas vivem. Sem floresta em 

pé, não há pesca nem aquicultura possível na Amazônia. 

Como a aquicultura, seja para produção pesqueira ou para 

a aquariofilia, são muitos os exemplos de atividades que permi-

tem ao Brasil usufruir das riquezas da Amazônia sem destruir 

a teia de vida da região. Mas, para que esse imenso potencial 

sustentável se concretize, faz-se necessário que a sociedade ci-

vil se mobilize e instituições ativistas atuem como catalisado-

ras dos processos de gestão adequada dessas riquezas. É assim 

que em anos recentes a esperança de uma Amazônia preserva-

da vem recaindo cada vez mais sobre os ombros das organiza-

fish. It is estimated that Brazil exports nowadays something 

like 20 million ornamental fish every year, from more than 

700 native species which trading is allowed, and of which 

some 90% coming out of the States of Pará and Amazonas, 

yielding more than ten million US dollars per year. It is a 

fragile wealth, where only a combination of careful collection 

and captive breeding, depending on the target species, can 

ensure the future of the activity. Barcelos, 396 Km from 

Manaus, is the national capital of ornamental fish; even a 

yearly festival is celebrated there to highlight the importance 

of the small colorful fish, which capture is a way of living 

for several families and has been subject to environmental 

certification to ensure its sustainability. Also at the Amanã 

Sustainable Development Reserve, located in the region of the 

middle course of the Solimões River near its confluence with 

the Japurá, some 650 Km west of Manaus, the sustainable 

harvesting of ornamental fish is an income option for local 

families. The challenge lies in expanding the activity using 

technical and scientific criteria to safeguard the survival of 

wild populations and also in protecting the forest and rivers 

where these dwell. Without a standing forest, there’s no 

possible fishing, or aquaculture, in Amazonia.

Just as aquaculture, be it for fisheries production or 

the aquarium trade, there are many examples of activities 

which allow Brazil to enjoy the riches of Amazonia without 

destroying the region’s web of life. However, for this immense 

sustainable potential to be realized civil society needs to 

mobilize, and activist institutions must act as catalysts for the 

processes of adequate management of all this wealth. This is 

Lago das Vitórias-Régias, a apenas uma hora de barco de Manaus.
Giant Lilies Lake, just an hour by boat from Manaus. 
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ções não governamentais amazônicas, que atuam tanto como 

fiscais atentos da atuação do poder público como na condição 

de indutoras do desenvolvimento sustentável. Algumas dessas, 

pela abrangência de sua atuação, capacidade de promover mu-

danças de paradigma e potencial como fonte de inspiração, me-

recem aqui breve menção. 

Já citamos anteriormente a Reserva de Desenvolvimen-

to Sustentável Mamirauá, uma verdadeira usina potencial de 

sustentabilidade para a Amazônia, com projetos e iniciativas 

que buscam compatibilizar a presença das populações huma-

nas tradicionais com a conservação da fauna e da flora daquela 

enorme área protegida. Essas iniciativas somente rendem frutos 

graças à presença do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá e da Sociedade Civil Mamirauá, que desde 1999 ad-

ministram atividades de pesquisa e gestão ambiental na reser-

va de desenvolvimento sustentável homônima e também na de 

Amanã. Tendo completado 15 anos em 2014, o instituto desen-

volve uma ampla gama de ações que vão do manejo da pesca 

ao ecoturismo de base comunitária, dando viabilidade às comu-

nidades locais por meio de atividades que não comprometam o 

ecossistema das reservas. 

Fundado em 2004, o Instituto de Conservação e Desenvol-

vimento Sustentável do Amazonas (Idesam)  atua na coorde-

nação e execução de projetos, pesquisas e estudos científicos 

voltados à conservação e ao desenvolvimento sustentável para 

a região amazônica. Dentre suas múltiplas atividades estão o 

estímulo à produção agroflorestal sustentável e o ecoturismo de 

base comunitária na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

do Uatumã, a 330 quilômetros a nordeste de Manaus. 

A Fundação Amazonas Sustentável, criada em 2007 numa 

iniciativa de parceria entre o governo do estado do Amazonas 

e atores privados, realiza atividades pautadas na conservação 

do meio ambiente por meio de ações integradas que buscam o 

enfrentamento da pobreza e melhoria da qualidade de vida das 

pessoas que vivem em Unidades de Conservação. Para tanto, 

implementa o Programa Bolsa Floresta (PBF), que realiza o as-

sessoramento a comunidades, cidadãos e famílias, promovendo 

o enfrentamento da vulnerabilidade social e a conservação do 

meio ambiente por meio de ações pautadas no desenvolvimento 

sustentável e abrange uma área de 10 milhões de hectares, be-

neficiando, além da natureza, mais de 35 mil pessoas em todo 

o estado.

Mais a leste, em Belém, o Pará também contribui com sua 

cota de organizações da sociedade civil empenhadas na conser-

vação e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Tendo ad-

quirido enorme credibilidade como fonte de informações atua-

lizadas sobre o estado da floresta, o Instituto do Homem e Meio 

Ambiente da Amazônia (Imazon) é hoje referência especialmen-

te no que tange a seu Programa de Monitoramento da Amazô-

nia, cujo objetivo geral é detectar, quantificar e monitorar, por 

meio de imagens de satélite, o desmatamento, a degradação flo-

restal, a exploração madeireira, as estradas não oficiais e outras 

formas de pressão humana na Amazônia Legal. Já o Instituto 

Peabiru, que atua na Amazônia Oriental (Amapá, Pará e Ma-

ranhão), tem como missão facilitar processos de fortalecimento 

da organização social e da valorização da sociobiodiversidade, 

para que as populações extrativistas e os agricultores familiares 

da Amazônia sejam protagonistas de sua realidade. O trabalho 

com cadeias produtivas, agregando valor à geração de renda 

local a partir dos produtos das florestas e das águas, é o forte 

da instituição.

Além dos processos produtivos sustentáveis envolvendo 

as comunidades, é possivelmente no ecoturismo que está um 

dos maiores potenciais de se agregar valor à floresta em pé na 

Amazônia. Isso graças a pioneiros e visionários como o doutor 

Francisco Ritta Bernardino, que se inspirou em uma conversa 

how in recent years the hope for a protected Amazonia has 

fallen even more upon the shoulders of the Amazonian non-

governmental organizations, which work both as attentive 

whistleblowers of the governments’ attitudes and as promoters 

of sustainable development. Some of those, given the breadth 

of their work, capacity to effect paradigm shifts and potential 

as a source of inspiration, do merit a brief mention here.

We already mentioned before the Mamirauá Sustainable 

Development Reserve, a veritable powerhouse of sustainability 

for Amazonia, harboring projects and initiatives seeking to 

harmonize the presence of traditional human settlements 

with the conservation of the flora and fauna in that enormous 

protected area. These initiatives have only borne fruit thanks 

to the efforts of the Mamirauá Sustainable Development 

Institute and Mamirauá Civil Society, which since 1999 have 

managed research and environmental management activities 

in the homonymous Reserve, and also at the Amanã one. 

Having completed 15 years in 2014, the Institute develops 

a wide range of actions, from fisheries management to 

community-based Ecotourism, providing viability to the local 

communities through activities that do not compromise the 

ecosystem at the reserves.

Founded in 2004, The Institute for Conservation and 

Sustainable Development of Amazonas (IDESAM) works in 

the coordination and undertaking of projects, research and 

scientific studies aimed at the conservation and sustainable 

development of the Amazonian region. Among its many 

activities are the stimulus to sustainable agroforestry 

production and community-based Ecotourism at the Uatumã 

Sustainable Development Reserve, 330 Km northeast  

of Manaus.

The Sustainable Amazonas Foundation, created in 2007 

in a partnership initiative between the State Government of 

Amazonas and private stakeholders, undertakes activities 

focused on environmental conservation through integrated 

actions seeking to alleviate poverty and improve the quality 

of life for people living in protected areas. In this regard 

it oversees the Forest Bonus (Bolsa Floresta) Program, 

which gives support to communities, citizens and their 

families, promoting actions against social vulnerability and 

encompassing an area of ten million hectares, benefitting, 

besides nature, 35,000 people throughout the State.

 Eastwards, in Belém, Pará State also contributes its 

share of civil society organizations focused on the conservation 

and sustainable development of Amazonia. Having earned 

remarkable credibility as a source of updated information on 

the state of the forest, the Man and Environment Institute of 

Amazonia (IMAZON) is nowadays a reference especially in 

relation to its Amazonia Monitoring Program, which general 

aim is to use satellite imagery to detect, quantify and monitor 

deforestation, forest degradation, timber extraction, unofficial 

road building and other forms of human pressure on Legal 

Amazonia. On another spin, the Peabiru Institute, which 

works in Eastern Amazonia (in the States of Amapá, Pará and 

Maranhão), strives to facilitate processes which strengthen 

social organization and the recognition of sociobiodiversity, so 

that extractivist peoples and small-scale farmers of Amazonia 

become protagonists of their own reality. The institution 

focuses on productive chains, aggregating value to local 

income generation from forest and river products.

Besides sustainable productive processes involving 

communities, it is perhaps in Ecotourism that lies one of the 

greatest potentials to aggregate value to the standing forest 

in Amazonia. This thanks to pioneers and visionaries such as 

Dr. Francisco Ritta Bernardino, who got inspiration from a 

chat with legendary explorer Jacques Cousteau three decades 
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com o lendário explorador Jacques Cousteau há três décadas 

para criar o primeiro e mais imponente hotel de selva da Ama-

zônia brasileira, o Ariaú Amazon Towers. Debruçado sobre o rio 

Negro e perfeitamente integrado à floresta preservada ao seu 

redor, o hotel consiste em diversas torres interligadas por 8 qui-

lômetros de passarelas suspensas, proporcionando uma das me-

lhores oportunidades na região para a observação da fauna por 

visitantes de qualquer idade, que podem percorrer o complexo 

a pé ou em carrinhos elétricos, totalmente imersos nas copas 

das árvores e na cacofonia tropical de aves e macacos (o visi-

tante fará bem em prestar atenção aos seus pertences enquanto 

os bandos de confiados micos-de-cheiro estiverem por perto). 

Facilmente acessível por lancha desde Manaus e adequado a 

visitantes de todas as idades, o hotel é um verdadeiro centro de 

educação ambiental sobre a Amazônia e inaugurou um conceito 

de integração à floresta até então desconhecido no Brasil. 

Nos rios, em função da riqueza pesqueira que já mencio-

namos, está ainda outro imenso potencial para o turismo de 

natureza, a pesca esportiva, inclusive na modalidade catch and 

release, que devolve os animais ao rio após o pescador regis-

trar em foto sua captura. Tucunarés e outros peixes de por-

te atraem pescadores de todo o Brasil e de diversos países do 

exterior, havendo já um mercado especializado com guias re-

ceptivos de nível internacional. Praticada com critério e sujei-

ta a manejo adequado, a pesca esportiva fluvial pode ser uma 

grande aliada da conservação da Amazônia, pois exige para sua 

prática a existência de bacias hidrográficas bem preservadas e 

cheias de vida. Já há também pousadas integradas à floresta 

que oferecem pacotes em que a pesca esportiva é o principal 

atrativo para seu segmento de público, mas que disponibilizam 

outras opções de ecoturismo, ajudando tanto na permanência 

dos visitantes por mais tempo na região como na formação da 

consciência ecológica destes. A Amazonastur estimou em 2014 

ago to create the first and most imposing jungle hotel in the 

Brazilian Amazonia, Ariaú Amazon Towers. Overlooking the 

Negro River and seamlessly integrated to the protected forest 

around it, the hotel consists of several towers linked by eight 

kilometers of suspended walkways, allowing for one of the 

best wildlife watching opportunities in the region by visitors 

of any age, who can roam the complex on foot or in electric 

carts, totally immersed in the tree canopy and in the tropical 

cacophony of birds and monkeys (although the visitors should 

watch their belongings closely when the jaded troops of 

squirrel monkeys are around). Easily accessible by powerboat 

from Manaus and catering for visitors of all ages, the hotel is 

a veritable environmental education center for Amazonia and 

pioneered a concept of integration with the forest until then 

unheard of in Brazil.

In the rivers, given the already mentioned fish wealth, 

is still another immense potential for nature tourism, 

sportfishing, including catch-and-release, which gives the fish 

back to the river after the fisherman takes a picture recording 

his/her catch. Tucunarés and other large-sized species attract 

fishermen from all over Brazil and several countries abroad, 

with an already blooming specialized market of international-

level expert guides. Practiced with care and subject to due 

management, river sportfishing can become a great ally in the 

conservation of Amazonia, as it requires for its development 

the existence of pristine hydrographic basins full of life. 

There are already hostels integrated to the forest which offer 

packages in which sportfishing is the main attraction for its 

public, but which also offer other Ecotourism options, helping 

both on extending the stay of visitors in the region and on 

making them more environmentally aware. Amazonastur 

estimated in 2014 that this market with an immense potential 

still to unfold already brings some four million dollars a year 

A Marinha brasileira tenta impedir traficantes, grileiros e madeireiros, trabalho que parece impossível em virtude da vasta área existente.
The Brazilian Navy tries to stop drug smugglers, land grabbers and illegal loggers - a seemingly impossible task given  
the vastness of the patrolled area. 
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que esse mercado de imenso potencial ainda por desenvolver já 

injeta na economia do estado algo como 4 milhões de dólares/

ano; a temporada de pesca esportiva já movimenta os negócios 

em ao menos 25 municípios do Amazonas, incluindo Barcelos, 

Autazes e Santa Izabel do Rio Negro, com maior procura pelos 

que se localizam às margens dos rios Negro e Uatumã.

É importante ressaltar que a mudança dos paradigmas de 

desenvolvimento e a implementação de políticas públicas que 

afetam a Amazônia não se restringe àquelas destinadas dire-

tamente à região. Os exemplos claros de políticas nacionais 

extra-amazônicas que poderiam influir positivamente em sua 

conservação e uso sustentável são muitos e variados. A política 

pesqueira, por exemplo, que consome bilhões do erário público 

federal anualmente em subsídios à pesca, principalmente mari-

nha e de forma a mais das vezes insustentável, poderia em vez 

disso privilegiar a aquicultura na Amazônia, com o desenvolvi-

mento da tecnologia de reprodução de diversas espécies ainda 

não exploradas comercialmente em sistema de criação, apoiar 

cooperativas e organizações comunitárias para a inserção na 

atividade, colaborar com o desenvolvimento de cadeias produ-

tivas com alto valor agregado e impulsionar a abertura de novos 

mercados internos e estrangeiros. Um incentivo mais massivo, 

firme e regular à geração e distribuição adequada de energia 

eólica, solar e de biomassa no vizinho Nordeste, extremamente 

bem dotado para tais alternativas, reduziria drasticamente as 

demandas por novas hidrelétricas impactantes na bacia amazô-

nica e ajudaria a pulverizar geográfica e socialmente os benefí-

cios econômicos da geração. O suporte com políticas e financia-

mentos próprios ao extrativismo não madeireiro sustentável da 

riquíssima flora amazônica pelas comunidades tradicionais per-

mitiria deter o avanço do desmatamento com finalidade agro-

pecuária, ao mesmo tempo desconcentrando a renda advinda 

desses usos distintos do território. A construção de uma política 

to the State economy; the sportfishing season already fuels 

businesses in at least 25 municipalities of Amazonas, including 

Barcelos, Autazes and Santa Izabel do Rio Negro, with greater 

demand for those fronting the Negro and Uatumã rivers.

It is important to highlight that the need for development 

paradigm shifts and the implementation of public policies that 

affect the Amazon is not restricted to those directed solely at 

the region. Clear examples of extra-Amazonian policies which 

could positively influence its conservation and sustainable 

use are many and varied. Fisheries policy, for instance, which 

consumes billions from federal coffers in fishing subsidies, 

mostly for unsustainable marine harvest, could instead help 

Amazonian aquaculture, with the development of technologies 

to breed several species yet commercially unexplored in 

captivity, support co-ops and community organizations to 

be part of the activity, collaborate with the development 

of production chains with high aggregated value, and give 

impulse to new internal and foreign markets. A more massive, 

regular and firm investment in generating and distributing 

adequately energy from wind, solar and biomass sources from 

the neighboring Northeast region, extremely well suited for 

these alternatives, would drastically reduce the need for new 

impacting hydro dams in the Amazonian basin, and would 

help spread both geographically and socially the economic 

benefits of energy generation. The support, with proper policies 

and financing, to sustainable non-timber extractivism of the 

extremely rich Amazonian flora by traditional communities 

would help stop the advance of deforestation for agribusiness, 

at the same time reducing concentration of wealth from the 

uses of the land. The structuring of an agribusiness policy 

which rewards productivity based on the best available 

practices, with preservation of legal forest reserves and 

already mapped biodiversity hotspots, with actual fiscal 

para o agronegócio que privilegie a produtividade com base nas 

melhores técnicas disponíveis, com preservação das reservas 

legais de floresta e dos hotspots já conhecidos de biodiversida-

de, com efetivo benefício fiscal e creditício aos produtores que 

preservem a floresta e suas águas. E, por fim, a implementa-

ção de um programa de incentivo ao ecoturismo na Amazônia, 

voltado essencialmente para o imenso público doméstico, não 

apenas para movimentar a economia da região, mas também 

para criar em definitivo uma consciência amazônica entre os ci-

dadãos brasileiros, que precisam urgentemente educar-se sobre 

esse patrimônio único do país por meio tanto quanto possível de 

experiências próprias de visitação das cidades e ecossistemas da 

região; para tanto, não apenas campanhas de promoção no âm-

bito do Ministério do Turismo são necessárias, mas também um 

realinhamento racional das tarifas aéreas nas rotas que servem 

a Amazônia a partir de outras regiões do país e um programa 

de incentivo estrutural ao ecoturismo amazônico, tanto de base 

comunitária como pela participação de empresas experientes 

no segmento dos planos nacional e internacional.

Por fim, é forçoso recordar que o Brasil, atuando no plano 

internacional como detentor da soberania que abrange a maior 

parte da Amazônia, precisa estar atento ao desenvolvimento de 

acordos e pactos que garantam a sobrevivência da floresta a 

longo prazo. O combate permanente ao tráfico de madeira e 

da fauna, a cooperação em pesquisas científicas, no aproveita-

mento de biotecnologia com base no patrimônio genético e no 

desenvolvimento de tecnologias de uso sustentável da fauna e 

da flora são imperativos a ser promovidos em nossa presença 

diplomática internacional.

Mas não apenas aos governos devemos atribuir a obrigação 

de defender um futuro sustentável para a Amazônia; no final 

das contas, é a cidadania que pode e deve ditar as mudanças 

que assegurem esse futuro. As geleiras do Peru, que dão vida ao 

and credit benefits for farmers who protect the forest and 

its waters. And, finally, the implementation of an incentive 

program for Amazonian Ecotourism, focused essentially in the 

national public, not only to fuel the regional economy, but also 

to at last create an Amazonian awareness among Brazilian 

citizens, who urgently need to educate themselves about this 

unique heritage of their country, whenever possible by visiting 

the cities and ecosystems of the region. For that to happen, 

not only promotional campaigns by the Ministry of Tourism 

are needed, but also a rational realignment of airfares in 

the routes which serve Amazonia from other regions, and a 

structural incentive program for Amazonian Ecotourism, both 

community-based and with the participation of experienced 

companies both national and foreign.

 Lastly we are forced to recognize that Brazil, acting 

in the international scene as the owner of a sovereignty 

that encompasses most of Amazonia, needs to be on alert 

for the development of agreements and pacts which ensure 

the survival of the forest in the long term. Permanent war 

on wildlife and timber trafficking, cooperation for scientific 

research, for the use of biotechnology based on the genetic 

heritage and the development of technologies for the 

sustainable use of fauna and flora are imperatives to be 

promoted through our international diplomatic presence.

But not only to governments should we attribute the 

obligation to defend a sustainable future for Amazonia: in 

the end of the day, it is citizenship which should and can 

dictate the changes to ensure this future. The glaciers of Peru, 

which give life to the Amazon, already shrink in front of our 

eyes due to the climactic changes imposed by humankind 

through the unabated burning of fossil fuels. Our daily habits 

impact, therefore, upon Amazonia, even as we live thousands 

of kilometers from it. At every waste of water or energy, at 
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Amazonas, já encolhem a olhos vistos em razão das mudanças 

climáticas impostas pela humanidade através da queima de-

senfreada dos combustíveis fósseis. Nossos hábitos do dia a dia 

afetam, portanto, a Amazônia, mesmo que estejamos a milhares 

de quilômetros da região. A cada desperdício de água ou ener-

gia, a cada litro de combustível gasto a mais, estamos ajudando 

a degradar a maior floresta tropical do mundo (e muitos ou-

tros ecossistemas vitais ao redor do planeta, também vítimas de 

nosso desperdício e inconsciência na emissão desnecessária de 

carbono). Das nascentes nos Andes peruanos a nossas torneiras 

em São Paulo, as águas da Amazônia somos todos nós.

As próximas décadas serão decisivas para que sejamos 

protagonistas da decisão de manter a Amazônia como o mais 

importante patrimônio brasileiro em biodiversidade, regula-

ção climática nacional, geração de emprego e renda sustentável 

para milhões, ou se permitir que seja sacrificada a visões mais 

imediatistas e que deixem as futuras gerações órfãs de toda essa 

inestimável riqueza. Como vimos nos exemplos acima, há mui-

tas razões para otimismo, graças às lideranças da própria região 

que mostram o caminho para o futuro. Cabe a nós todos apoiar 

as suas iniciativas e projetos e fazer nossa parte, como cidadãos 

conscientes, para que nossa inestimável floresta das águas con-

tinue a ser fonte de vida. 

every liter of fuel we spend further, we are helping to degrade 

the largest tropical forest in the world (and many other vital 

ecosystems around the planet, also victims of our wastefulness 

and lack of conscience in unnecessarily releasing carbon). 

From the headwaters of the Peruvian Ands to our faucets in 

São Paulo, the Amazonian waters are all of us.

The next few decades will be decisive for us to be part 

of the decision to leave Amazonia as the most important 

Brazilian biodiversity heritage, national climactic regulation, 

job and income generator for millions, or to allow it to 

be sacrificed to more short-term views which leave future 

generations orphaned from all this wealth. As we have seen 

in the examples mentioned above, there are many reasons 

for optimism, thanks to leaders in the region itself who show 

us the path to the future. It is up to all of us to support their 

initiatives and projects and to do our part, as conscious 

citizens, so that our invaluable forest of waters continues to be 

a source of life.

Em tudo há beleza, da simples canoa ao galho seco. 
There’s beauty in everything, from a simple canoe to a dry branch. 
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Mais um dia começa e mais um espetáculo do nascer do Sol. A cada dia o rio nos proporciona uma bela imagem.
One more day begins and the sunrise puts up another show: every day the river gifts us beautiful images. 

O artesanato local é feito de matéria-prima proveniente da floresta. Nesta máscara vemos diversas sementes, 
penas de animais, madeira, dentes de piranha e ainda outros materiais. 

Local handicrafts are made of materials from the forest. In this mask one can see several seeds, bird 
feathers, wood, piranha teeth and others.
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Amazonas, onde o rio vira solo e as pequenas comunidades surgem em sua beira.
The Amazonas, where the river becomes land and small communities sprout at the margins.
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O bico pontudo auxilia o boto-cor-de-rosa em sua busca por alimento. O animal tem visão 
limitada, porém tem um sonar que o ajuda na hora da caça.

The pointed snout helps the pink dolphin in its quest for food. The species has limited 
vision, but boasts a complex sonar which helps in hunting prey. 
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A densa vegetação se transforma num labirinto submerso durante as cheias, proporcionando abrigo aos peixes.
The dense vegetation becomes a submerged labyrinth during flood season, providing shelter for the fish. 
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Vitórias-régias, um espetáculo único da região amazonense.
Giant lilies, a unique show from Amazonia. 
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Pôr do sol, praia de Ponta Negra, uma das 
regiões mais nobres de Manaus. 

Sunset at Ponta Negra beach, one of the most 
fashionable neighborhoods of Manaus. 
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