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APRESENTAÇÃO
MIRIAM LERNER
GIANCARLO LATORRACA

Nem todas as pessoas têm a

INTRODUCTION
MIRIAM LERNER
GIANCARLO LATORRACA

Not everyone is able to build a

capacidade de construir uma casa;

house; but we think most know how

mas achamos que a maioria sabe

to apply and perfect that series of

aplicar e aperfeiçoar aquela série

rules and principles transmitted from

de regras e princípios transmitidos

generation to generation.… “José

de geração para geração. (…) “José

built his house without an architect,

fabricou sua casa sem arquiteto,

without any aid from those technical

sem o auxílio daqueles escritórios

bureaus that know nothing but how to

técnicos que só sabem encher a

fill the city with ‘fine palace houses’

cidade de ‘finos palacetes’ em estilo

in Portuguese and Mexican style. This

português e mexicano. Este arquiteto

architect we speak of, an architect

de quem falamos, esse arquiteto sem

without a compass, a T-ruler, or a

compasso, régua T e tecnígrafo; este

drafting machine; this simple and

homem simples e feliz trabalhou dias

happy man has worked days on end

e dias escolhendo a boa madeira,

choosing the best, the lightest, most

a mais leve, a mais resistente, a

resistant, and most useful wood.

mais útil. José sentiu o prazer da

José felt the pleasure of architecture,

arquitetura, o gosto de planejar, de

the taste of planning, systematizing

sistematizar sua vida embaixo de um

his life under a roof: one of the

teto: um dos mais nobres prazeres do

noblest pleasures in man. He knew,

homem. Conhecia, por tradição, a arte

by tradition, the art of building, and

de construir, e a sua belíssima casa ali

his extremely beautiful house lies

está, firme, espaçosa e agradável no

there, firm, roomy and pleasant in the

meio da natureza, em plena selva, no

middle of nature, in the jungle, in the

coração do Amazonas.”

heart of the Amazon River.”

LINA BO BARDI

LINA BO BARDI

Habitat n° 7 – “Construir é viver”

Habitat #7 – “To Build Is to Live”
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Com o trecho acima, a arquiteta Lina Bo Bardi apresentou a
montagem de uma casa típica da Amazônia, em seu artigo
“Construir é viver”, publicado na revista Habitat n° 7, em
1952. Reconhecendo aspectos genuínos da elaboração
do hábitat em fina sintonia com a vida, o ambiente e sua
adequação aos materiais disponíveis, a casa em questão,
útil sem perder poesia, revela funcionalidades e soluções
simples e engenhosas, cuja execução decorreu de
conhecimentos “herdados”. Um contraponto às soluções
“urbanas”, muitas vezes feitas com valores supérfluos ou
que atendem à lógica do mercado.

With the above excerpt, architect Lina Bo Bardi presented
us the assembly of a typical Amazon house, in her article
entitled “To Build Is to Live,” published on the 7th issue of
the Habitat journal, in 1952. As it recognizes the genuine
aspects of building up one’s habitat in fine tune with one’s
life, the environment, and its adequateness to the available
building materials, the house in question, useful without
losing its poetry, reveals simple and ingenious solutions and
functionalities, whose execution comes from “inherited”
knowledge. A counterpoint to “urban” solutions, often made
out of superfluous values or in answer to marketing logic.

A casa ribeirinha no Baixo Amazonas, que apresentamos
nesta edição do projeto Casas do Brasil, está representada
na observação de duas tipologias: a palafita e a casa balsa
(ou flutuante). São soluções que nos trazem inventividade e
permanência de uma arquitetura feita com adequação precisa
entre técnica e meio ambiente. Morar elevado sobre estacas e
viver navegando sobre as águas são condições ancestrais, há
muito registradas na memória da humanidade.

The riverside house in the Low Amazon, which we present in
this edition of the Casas do Brasil project, is represented in the
observation of two typologies: the stilt house and the floating
house. They’re both solutions that bring us the inventiveness
and permanence of an architecture made with the precise
adequateness between technique and the environment. To
live high over stilts and to live sailing on the water are ancient
conditions, long in record in the history of mankind.

O uso da madeira, material local, define casas apropriadas
à vida junto às margens dos rios, tanto quando elevadas das
águas como em sua superfície. Ora suspensas em “pernas” que
permitem fixarem-se nos locais alagadiços, ora em flutuação
sobre “boias” pelas correntezas, são hábitats integrados ao
ambiente. Feitas anonimamente, perduram conhecimentos e
soluções técnicas que resolvem problemas fundamentais para
enfrentar as dificuldades da luta diária que representa viver nas
condições extremas da Floresta Amazônica.

The use of wood, a local material, defines houses adequate to
living by the river margins, both when rising out of the waters
and on its surface. Now suspended on “legs” that allow fixation
on floodable places, now floating on “buoys” through the
currents, they’re all habitats integrated with the environment.
Anonymously made, they perpetuate technical solutions and
knowledge that solve fundamental issues in the battle against
daily life hardships in living under the extreme conditions of the
Amazon Forest.
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Com pesquisa da geógrafa Sandra Lencioni, que nos introduz
ao território e aproxima do cotidiano ribeirinho, e através da
documentação feita pelo fotógrafo Eduardo Girão, ambos
capitaneados pela socióloga Maria Ruth Amaral de Sampaio, o
MCB orgulha-se em poder trazer ao público mais um capítulo da
riqueza espacial produzida de forma espontânea em nosso país.
Além dos aspectos da arquitetura das habitações ribeirinhas,
são apresentadas características do ecossistema amazônico,
especificamente da área de estudo, a região de Nhamundá,
município localizado a 570 quilômetros de Manaus. A mostra
abrange ainda recortes sobre as origens e o cotidiano do
ribeirinho, adaptado às oscilações do nível das águas que,
recentemente, têm sofrido alterações acima dos fluxos
historicamente já registrados.
Fica aqui documentada, sem romantismo, a casa
como testemunho vivo da experiência do homem, feita
essencialmente para servir, ao mesmo tempo sofisticada e
simples, por resolver a complexa equação da sobrevivência
através dos meios disponíveis adequando-se, inclusive, aos
tempos de industrialização e profusão de novos materiais e
hábitos cotidianos.

Presenting a research by geographer Sandra Lencioni, which
introduces us the territory and brings us closer to the riverside
daily life, and documentation by photographer Eduardo Girão,
both under the command of sociologist Maria Ruth Amaral de
Sampaio, the Museu da Casa Brasileira is proud to bring to the
public yet another chapter of the spatial wealth spontaneously
produced in our country.
Besides the architectural aspects in riverside housing, features
of the Amazon’s ecosystem are also presented here, specifically
from the studied area, the Nhamundá region, a municipality
located 570 kilometers away from Manaus. The exhibition
also covers some information on the origins and daily life of
the riverside dwellers, accustomed as they are to water level
oscillations, which have begun to recently suffer changes
beyond the historically recorded flows.
Devoid of romanticism, the house is documented here as a
living witness of man’s experience, made essentially to serve,
both sophisticated and simple, to solve the complex equation of
survival through the means available, adapting even to presenttime industrialization and the profusion of new materials, and
daily-life habits.
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CASA RIBEIRINHA NA REGIÃO AMAZÔNICA – NHAMUNDÁ
MARIA RUTH AMARAL DE SAMPAIO

THE AMAZON RIVERSIDE HOUSE – NHAMUNDÁ
MARIA RUTH AMARAL DE SAMPAIO

O Museu da Casa Brasileira tem se dedicado, nos últimos
anos, a mostrar as características diversas das formas de
habitar do homem brasileiro nos inúmeros contextos de
nosso território, já tendo apresentado ao público, em edições
anteriores do projeto Casas do Brasil, exposições sobre a
“casa xinguana” e a “casa cigana”.

In the past few years, the Museu da Casa Brasileira has been
focusing on exhibiting the several features of the Brazilian
people’s way of building homes in the countless contexts of our
territory, having already presented to the public, in previous
editions of the Casas do Brasil project, exhibitions on the
“Xingu house” and the “gypsy house.”

Desta vez, nossa escolha recaiu sobre a casa ribeirinha
amazônica que, pelas características geográficas da região,
mereceu um olhar especial. Nos últimos meses, uma
equipe entusiasta, liderada pela geógrafa Sandra Lencioni,
professora titular de geografia da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas da USP, debruçou-se sobre o precioso
material fotográfico de autoria de Eduardo Girão, enviado pelo
Museu ao Amazonas, à região de Nhamundá, município de
Parintins, com a finalidade de trazer imagens que retratassem
o cotidiano do homem e da casa ribeirinha, acompanhando
as épocas em que as cheias do rio causam profundas
transformações no hábitat e no cotidiano dos moradores.

This time, we’ve focused on the houses of the Amazon’s
riverside population, which deserve a special look, due to
the region’s geographic features. In the past months, an
enthusiastic crew — led by geographer Sandra Lencioni, full
professor of geography at the Philosophy and Humanities
School at the University of São Paulo — delved into the
precious photographic material produced by Eduardo
Girão, who had been sent by the Museum to the Amazon, to
Nhamundá, in the municipality of Parintins, aiming at bringing
us images that portrayed the daily life of the riverside people
and their homes, as they closely follow the times of flooding,
which deeply transform their habitat and daily life.

O resultado dessa parceria aí está, para trazer ao nosso
público mais uma forma de morar de nosso povo.

The results of this partnership can be seen here, so as to bring
our audience yet another of our people’s way of living.

AGRADECIMENTOS
EDUARDO GIRÃO

ACKNOWLEDGEMENTS
EDUARDO GIRÃO

Depois de fotografar nos interiores de Indonésia, Vietnã
e China, conhecendo centenas de pessoas interessantes,
vilas minúsculas, fazendas simplérrimas e residências sem
móveis, voltei à Amazônia, precisamente a Nhamundá.
Certamente, o tempo de viagem de barco, saindo de Manaus,
é maior que aquele dos voos para o outro lado do mundo. Tão
perto e tão longe. Em ambos os casos, impossível se passar
despercebido. Câmera na mão, encharcado de suor, bota nos
pés, é certo: todos se intimidam!

Having now photographed the countryside of Indonesia,
Vietnam, and China, met hundreds of interesting people, tiny
villages, extremely simple farms and houses without furniture, I
have returned to the Amazon—Nhamundá, more precisely. The
boat trip, coming from Manaus, certainly takes much longer
than any of those flights to the other side of the world. So
close and so far. In both cases, it’s impossible to go unnoticed.
Camera in hand, drenched in sweat, boots on my feet, sure
thing: an intimidating sight to everyone!

Em oposição à primeira viagem a Nhamundá, em 2007, agora
houve muita chuva. E muita chuva na Amazônia é realmente
muita chuva (no sul do Vietnã é parecido!).

Unlike my first trip to Nhamundá, in 2007, this time there was a
lot of rain. And a lot of rain in the Amazon means really a lot of
rain (Southern Vietnam is the same!).
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Na primeira viagem, Nhamundá foi apenas uma passagem,
pois seguiria rio acima até a comunidade de Cuipiranga. Mas
foi o suficiente para conhecer uma parte da ilha, algumas
casas e pessoas. Desta vez, Nhamundá era meu destino,
contando com todas as indicações e contatos dados pelo meu
amigo escritor Lison da Costa Bindá, amante e estudioso
da região. Lá, recebido pelo prefeito Nenê Machado, pelo
Secretário da Cultura Paulo Sérgio, meu guia Sidinaldo
Guerreiro e o piloteiro capitão Barata, tive a oportunidade de
conhecer novas regiões e casas ribeirinhas, dar entrevista
ao vivo na rádio local, além de me aproximar da culinária e
costumes locais. Comer tucumã com pão e provar muitos
peixes. E o mais importante: entrar nas casas, sem aviso,
e realmente ver como moram os ribeirinhos (redes, roupas
penduradas, panelas, tudo básico: só o básico!).

On my first trip, I only passed by Nhamundá, as I was to go
upriver to get to the Cuipiranga community. But it was enough
to get to know a part of the island, and some houses and people.
This time, Nhamundá was my final destination, counting on all
the indications and contacts given by my friend, writer Lison da
Costa Bindá, who loves and studies the region. I was greeted
there by Mayor Nenê Machado, by the Secretary of Culture Paulo
Sérgio, my guide Sidinaldo Guerreiro, and the pilot Captain
Barata, and given the opportunity to see new regions and
riverside houses, and be interviewed live in the local radio. In
addition to that, I also got to see up close the local customs and
culinary, eating tucumã with bread, and trying out several kinds

Foram duas viagens distintas: a primeira, com muita cheia
dos rios, dez dias de muito sol, dormindo somente em redes,
pegando água de baldinho, sentindo o vento da Amazônia aliviar
o calor, no nosso maravilhoso barco do capitão Cursino V, em
companhia de nosso guia mateiro José Guerreiro, a designer
Renata Dallari e o empresário Antonio Carlos Ieraci de Andrade.
A cada parada em comunidades locais, éramos recebidos por
inúmeras crianças, felizes, sorridentes, que subiam e invadiam
nosso barco, trazendo frutos locais para provarmos.

They were two very distinct trips: the first one, with lots of
flooding, ten days of extreme sun, sleeping only on nets, drinking
water from a bucket, feeling the Amazon wind cool down our
heat, in the our wonderful boat guided by Captain Cursino V,
in the company of our forester guide José Guerreiro, designer
Renata Dallari, and the businessman Antonio Carlos Ieraci
de Andrade. At every stop we made at the local communities,
we were welcomed by countless happy, smiling children, who
climbed and invaded our boat, bringing local fruits for us to try.

of fish. Most importantly, I had the chance to enter the houses,
without warning, to really see how the riverside people live (nets,
clothes hanging out, pans, everything very basic: only the basic!).
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Agora, depois de ser transportado por uma caçamba frontal
de uma bicicleta/táxi, desde o porto, estava em um hotel, com
cama e tudo, ar-condicionado (não podia abrir a janela, pois
a chuva lateral molhava tudo) e vista para o rio Nhamundá
e o estado do Pará na outra margem. Mesmo lugar, outras
histórias. Revi alguns personagens, o borracheiro, a senhora
da casa de taipa, a menina na mesma janela, que se
divertiram de ver as antigas fotografias.

Now, after being transported in the frontal cart of a bike-cab
from the harbor, I was at this hotel, with a bed and everything,
air-conditioning (I couldn’t open the window, though, the sidefalling rain would get everything wet) and with the Nhamundá
River as my sight, and the Pará State on the other margin. Same
place, other stories. I got to see some characters again, the tire
repairman, the lady from the adobe house, the girl by the same
window, who were amused when they saw our old photographs.

A semelhança entre os opostos do globo: o ritmo das águas,
a adaptação dos moradores às suas regiões, o respeito à
natureza, a simplicidade. Lindos! Todos!

The similarities in opposite sides of the globe: the rhythm of the
waters, the residents’ adaptations to their regions, the respect
for nature, the simplicity. Beautiful! Every one of them!

Um superagradecimento às professoras Maria Ruth e Sandra
Lencioni, a Giancarlo Latorraca, Miriam Lerner, Ana Heloisa e
a toda a equipe do Museu da Casa Brasileira, pela paciência
de nos reunir algumas dezenas de vezes e vasculhar e editar
milhares de imagens. Agradeço também a Valeria Prata
e equipe, e ao amigo Marcos Ribeiro, pela total sintonia e
precisão na produção das imagens.

I’d like to greatly thank Professors Maria Ruth and Sandra
Lencioni, Giancarlo Latorraca, Miriam Lerner, Ana Heloisa, and
everyone at the Museu da Casa Brasileira, for their patience for
a few dozens of reunions and searching and editing thousands
of images. I’d also like to thank Valeria Prata and her crew, and
my friend Marcos Ribeiro, for the total harmony and precision in
producing those images.

O RITMO DAS ÁGUAS
O ritmo das águas impõe o
ritmo da vida na Amazônia,
um lugar permanentemente
carregado de muita umidade
e calor. Nesse clima
equatorial, a quantidade
de vapor d’água presente
no ar atmosférico é, em
geral, superior a 80%, o que
significa que falta pouco para
o ar reter todo o vapor d’água
e começar a chover.

THE RHYTHM
OF THE WATERS
The rhythm of the waters
sets the rhythm of life in
the Amazon, permanently
soaked in humidity and heat.
In this equatorial weather,
the amount of water vapor in
the atmosphere is generally
over 80 percent, which
means it’s in a constant
state of “almost raining.”
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Com um ecossistema bastante diverso e complexo, abrigando
cerca de 2 milhões de espécies vegetais e animais, sua floresta
se apresenta heterogênea, e suas diferenças não podem ser
reduzidas a apenas Amazônia de terra firme e Amazônia de
várzea. Podemos, contudo, identificar claramente, como faz a
população local, dois períodos bastante distintos no decorrer
do ano: o período em que as chuvas são menos frequentes,
denominado “verão”, e o período das chuvas abundantes,
chamado de “inverno”.
Embora reconhecida essa diferença, é importante chamar
atenção para o fato de que não se pode identificar esses dois
períodos em todas as áreas da Amazônia. Nas áreas de terras
mais altas, praticamente não existe o “verão”. Além disso, as
épocas de “verão” e “inverno” não são coincidentes em toda
a Bacia Amazônica, uma vez que os rios da margem direita
do rio Solimões/Amazonas atingem a maior vazão em meses
diferentes dos da margem esquerda. Em resumo, nada é
simples e permite redução fácil quando falamos em Amazônia.
Na região de Nhamundá, no Baixo Amazonas, o “verão” e
o “inverno” se fazem presentes. O “inverno” começa em
dezembro/janeiro e vai até maio, e o “verão” se inicia em junho/
julho e se estende até novembro. Entre o pico da cheia (maior
nível) e o pico da vazante (menor nível), podemos ter uma
grande diferença no nível das águas, que varia, em média, de 5
a 6 metros, com registro de aumento nos últimos anos.

With a diverse, complex ecosystem, home to over two
million plant and animal species, the Amazon Forest is
heterogeneous, and its differences cannot be summed up in
a simple dichotomy between firmland and lowlands forest.
We may, however, clearly identify, together with the local
population, two distinct seasons throughout the year: the
period in which rains are less frequent, called “summer,” and a
rainy season, called “winter.”
Though such a distinction might be recognized, it’s important
to call attention to the fact that one may not be able to
identify these seasons in all areas in the Amazon. In places
with higher ground, there’s virtually no “summer.” In addition
to that, the “summer” and “winter” seasons don’t coincide
in the whole Amazon Basin, since rivers to the right margin
of the Solimões/Amazon River reach their maximum flow in
different months than the rivers on the left margin. In short,
nothing is simple or allows an easy reduction when dealing
with the Amazon.
In the Nhamundá area, in the Low Amazon, there’s “summer”
and “winter,” with the former starting in December/January
and ending by May, and the latter starting in June/July and
reaching up to November. Between the peak flooding (highest
level) and the peak ebbing (lowest level), one may see a huge
difference between the water levels, varying, on average,
from 5 to 6 meters, a number that’s been increasing in the
past few years.

De setembro a maio, período em que o nível das águas sobe
e vai extravasando o leito dos rios e dos lagos, formam-se os
solos de aluviões, ricos em nutrientes, constituídos a partir de
sedimentos trazidos de outros lugares pelas águas. Esses são
os solos mais férteis da Amazônia, mas correspondem a apenas
5% das terras dessa região.
Quando os alagamentos estão relacionados aos pequenos rios
com poucas partículas suspensas, forma-se uma vegetação
de várzea de pequeno porte que recebe o nome regional de
igapó. Para o desenvolvimento de uma floresta de várzea de
grande porte, cujas árvores podem chegar a 30 metros de
altura, é necessário que haja o carregamento de um grande
volume de nutrientes. É nessa floresta de várzea que vamos
encontrar as espécies florestais usadas nas construções das
casas ribeirinhas: o pau-mulato (Calycophyllum spruceanum) e
o açacu (Hura crepitans).
Esses depósitos aluviais ritmados pela dança das cheias e
vazantes formam superfícies inclinadas denominadas terraços
fluviais. Alguns desses terraços chegam a atingir alturas de
até 30 metros. Quando bastante elevados e menos sujeitos
às inundações, são os locais preferidos para a roça e para a
construção das casas, por estarem mais abrigados das cheias.
As áreas não inundáveis são chamadas de terra firme. Seus
solos são muito permeáveis à água e, por isso, os nutrientes
são carregados pelas chuvas, fazendo com que esses solos
tenham baixa fertilidade. Neles encontram-se não só as
árvores de madeira de lei, mas também a castanha-do-pará, a
seringueira e o guaraná.
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From September through May, period in which the water level
rises and runs over from the beds of the rivers and lakes,
nutrient-rich flood soils are formed from sediments brought
by waters from elsewhere. These are the most fertile soils in
the entire Amazon, but correspond to a mere 5 percent of all
terrains in the region.
When the floods come from smaller rivers with few suspended
particles, small lowlands vegetation is formed, regionally called
igapó. For a large lowland forest to develop, whose trees may
reach 30 meters in height, a large volume of nutrients needs to
be carried over. It is in that lowland forest that one may find the
forest species whose wood is used to build riverside houses:

pau-mulato (Calycophyllum spruceanum) and açacu (Hura
crepitans)—or sandbox tree, in English.
These alluvial deposits — created by the rhythm of flooding
and ebbing — form inclined surfaces called fluvial terraces.
Some of these terraces may reach heights of up to 30 meters.
When they’re high enough and less flood-prone, these are the
favored places for farming and house building, sheltered as
they are from the waters.
The non-floodable areas are called firmland. This soil is
extremely permeable to water, and so its nutrients are taken
away by the rain, which greatly lowers its fertility. In it, one
may find not only hardwood, but also Brazil nuts, rubber
trees, and guaraná.
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As águas, ao invadirem as depressões dos terrenos e os
meandros abandonados dos rios, formam lagos e lagoas.
Na época das cheias, esse lagos chegam a ter grandes
dimensões e, à medida que o nível baixa, eles se contraem,
diminuem ou até desparecem. É quando a paisagem fica
repleta de ilhas que no próximo inverno irão novamente
desaparecer sob as águas.

The waters, as they invade the depressions of the terrain
and the abandoned meanders of the rivers, form lakes and
lagoons. During flood seasons, these lakes may reach great
dimensions and, as water levels lower, they contract, diminish,
and may even vanish altogether. That’s when the landscapes
are filled with islands that, by the following winter, will once
again disappear under the waters.

Inúmeros rios, maiores ou menores, são caminhos naturais
onde perder a noção de direção é fácil. Aos pequenos rios,
é dado o nome regional de igarapés. Este nome é bastante
sugestivo: é formado por igara, que quer dizer canoa, e por
pé, que significa caminho. Há também muitos paranás,
vocábulo que, em tupi, quer dizer “semelhante ao mar”, ou
seja, rio grande.

Countless rivers, small and large, are natural trails on which
one can easily lose his sense of direction. The smaller rivers
are regionally called igarapés, a quite suggestive name,
formed by igara, meaning canoe, and pé, meaning path. There
are also many paranás, a word that, in Tupi language, means
“sealike,” that is, a large river.

Na região de Nhamundá, a várzea é formada pela inundação
anual do rio Amazonas e pela desembocadura dos rios
Nhamundá e Paracatu, que também são grandes rios. Por
isso, os limites sul e sudoeste do município de Nhamundá
apresentam um complexo enorme de lagos, lagoas e ilhas.
A paisagem se altera profundamente segundo o ritmo das
águas, causando mudanças nos leitos dos rios, na sua largura
e extensão, bem como nos lagos e lagoas que se expandem
e se contraem, e nas ilhas que aparecem e desaparecem.
Quando tudo fica inundado, a fronteira entre os municípios de
Nhamundá e Parintins acaba se tornando imperceptível. No
Brasil, regra geral, quando um rio é o divisor entre municípios,
divide-se o rio ao meio, ficando uma parte sob a tutela de um
município, e a outra metade sob a tutela de outro. No caso, as
inundações tornam impossível saber onde está o leito do rio,
tornando-se assim as fronteiras também quase indistinguíveis.

In the Nhamundá region, the lowlands are formed by the yearly
floods of the Amazon River and by the outfall of Nhamundá
and Paracatu, which are large rivers in their own right. For
that reason, the south and southeast limits of the Nhamundá
municipality present a huge complex of lakes, lagoons, and
islands. The landscape is deeply altered according to the
rhythm of the waters, effecting changes on the riverbeds, on
their width and extension, as well as on lakes and lagoons
that expand and contract, appear and disappear. When all is
flooded, the frontiers between the Nhamundá and Parintins
municipalities become invisible. In Brazil, as a general rule,
when a river marks the division between municipalities,
the river is divided in half, with each municipality being
responsible for its half of the river. In this case, floods make it
impossible to know for sure where the riverbed lies, blurring
the frontiers until they can no longer be distinguished.
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Na época das cheias, a região de Nhamundá apresenta um
riquíssimo ecossistema aquático, e aquelas áreas, que na
vazante eram de campo e floresta, passam a integrar esse
ecossistema. O gado que pastava livre nos campos em regime
de criação extensiva é retirado para ficar protegido nas
restingas, ou seja, nos terraços aluviais mais altos, ou em
terra firme. Há épocas em que podemos ver o gado sendo
transportado por embarcações singrando os rios. Eles podem
também ser colocados em marombas.
As marombas são estrados construídos com a finalidade de
flutuação ou de suspender o chão. Podem servir para o gado,
para abrigar os animais de pequeno porte ou para elevar o
piso da casa, protegendo-a internamente de alagamentos.
A criação do gado, que era extensiva, passa, no caso
das marombas, a ser estabulada. Os animais são então
alimentados com gramíneas secas ou aquáticas. Apesar
disso, a construção de marombas nem sempre é garantia de
salvaguardar o gado. No caso de uma grande cheia, na qual a
várzea demora a repor a vegetação forrageira e as gramíneas
escasseiam, pode haver uma grande perda do rebanho.
O ecossistema aquático aparece em sua plenitude,
complexidade e diversidade no “inverno”, quando os campos
e as florestas de várzea são inundados. Em virtude dos
sedimentos depositados no fundo dos lagos recém-formados
e do apodrecimento das plantas submersas, forma-se um
ambiente rico em nutrientes, responsável pelo crescimento
das plantas aquáticas e das algas, que convida à migração e
proliferação de peixes e de outras espécies aquáticas.

In times of flood, the Nhamundá region presents an extremely
rich aquatic ecosystem, and those areas, which during ebb
periods were covered by field and forest, become part of this
ecosystem. The farm animals, which grazed freely on those
fields as part of an extensive cattle production system, are
taken away and sheltered in the restingas (sandbanks), that
is, higher alluvial terrains, or on firmland. There are times
in which we may see the cattle being transported by vessels
through the rivers. They may also be put in marombas.

Marombas are platforms built for flotation or to suspend
the ground. They may be used by the cattle, to shelter small
animals, or to raise a house’s floor, internally protecting it
from floods.
When marombas are put to use, cattle raising, which is usually
extensive, becomes stabled. The animals are fed with dry or
aquatic grassy plants. In addition to that, maromba building
isn’t always guaranteed to save the cattle. In case of great
floods, in which the lowlands may take a long time to recover
its foraging vegetation and the grass becomes scarce, a great
portion of the herd may be lost.
The aquatic ecosystem fully appears, in all its complexity and
diversity, during “winter,” when lowland fields and forests are
flooded. Due to sediments deposited in the bottom of recently
formed lakes and the rotting of underwater plants, a nutrientrich environment is formed, responsible for the growth of
aquatic plants and algae, an invitation for fish and other
aquatic species to migrate and proliferate.
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Nessa imensidão de águas, aqui e acolá se veem capins
flutuantes, tapetes de vitórias-régias e inúmeras outras
plantas aquáticas. Esse é o ambiente preferencial do
tambaqui, do pacu, da pirapitinga, do pirarucu, do tucunaré, do
acará, do surubim, do dourado, do matrinxã, do curimatã...
O homem ribeirinho, com seu caniço, arpão e malhadeira
(rede de espera), recolhe os peixes que proliferam nos
lagos e lagoas. O fato de o peixe lhe ser dado pela natureza
sem outro esforço que não o da pesca, faz com que ele
não valorize essa atividade. Por mais que a pesca também
exija trabalho, ela não representa um trabalho árduo, uma
labuta como a da roça da criação de gado, que exige cuidado
permanente e revela a ação transformadora do homem em
relação à natureza.

Amid this immensity of waters, floating vegetation, carpets
of water lilies, and countless other aquatic plants can be
seen here and there. These are the environments of choice
for tambaqui, pacu, pirapitinga, pirarucu, tucunaré, acará,
surubim, dourado, matrinxã, curimatã…
The riverside dwellers, with their rods, harpoons, and nets,
catch the fish that proliferate in the lakes and lagoons. The
fact that the fish are granted to the fishermen by nature itself,
without any effort other than that of fishing, makes them pay
no due respect to the activity per se. As much as fishing might
be difficult, it doesn’t represent any sort of hard labor for
the fisherman, like it’d be in farming or cattle raising, which
require permanent care and reveal man’s transforming power
over nature.

À medida que o “verão” vai chegando, quando a vazante
imprime o ritmo da vida, as plantas aquáticas vão morrendo,
e o apodrecimento delas juntamente com os sedimentos dos
rios servirão de nutrientes para o crescimento dos campos,
da floresta de várzea e dos igapós que vão se recompondo.
Nessas áreas, o gado, que retorna das restingas ou da
terra firme, ou, ainda, que sai das marombas, vai pastar.
Ele se alimenta de várias espécies de gramínea que aí
brotam, como a canarana (Echinochloa) e a rabo-de-rato
(Hymenachne donacifolia).

as it returns from sandbanks or firmland, or comes from
the marombas. It feeds from the several species of grass
sprouting there, like canarana (Echinochloa) and rabo-de-rato
(Hymenachne donacifolia).

Por meio dos igarapés e dos paranás, que ligam os lagos
e as lagoas, que vão baixando de nível ou desaparecendo,
os peixes e outros animais aquáticos e anfíbios fazem sua
migração de volta para os rios. Quando o período de “verão”
é muito prolongado e os lagos ficam extremamente rasos,
com cerca de 30 centímetros, muitos peixes morrem por não
conseguirem chegar até um igarapé. Um cenário desolador
de peixes e animais mortos se instala.

Through the igarapés and paranás, which connect the lakes
and lagoons, whose water level drops sometimes until they
disappear, fish and other aquatic animals and amphibians
migrate back to the rivers. When “summer” periods last for
too long and the lakes become extremely shallow, only 30
centimeters deep, the fish die due to not being able to get
to an igarapé. A desolating scenery of dead fish and other
animals then settles.

As “summer” arrives, and it is the ebbing flow that sets the
rhythm of life now, aquatic plants start dying out, and the
rotting biomass, together with the river’s sediments, will
serve as nutrients for the growth of the fields, the lowland
forest, and the recovering igapós. The cattle graze in this area,

HABITAÇÃO RIBEIRINHA
PALAFITA
A habitação ribeirinha,
das várzeas dos rios
alagáveis, harmoniza-se
com as oscilações do nível
d’agua. Dois tipos de casas
predominam: as palafitas e as
casas flutuantes, ambas de
madeira retirada da floresta
e exemplos de construções
perfeitamente ajustadas ao
meio ambiente.
As casas construídas sobre
estacas de madeira, que
sustentam a construção,
recebem o nome de palafitas,
formado pela junção das
palavras latinas pālus, que
significa pau, e fictus, que
quer dizer fincado, encravado.
Palafita é o nome desse tipo
de construção sobre estacas
na várzea dos rios e está
longe de se referir apenas
à ideia de paus fincados no
chão, mergulhados na água.

RIVERSIDE HOUSING
STILT HOUSES
The riverside housing, in
floodable lowlands and
rivers, must be kept in
harmony with water level
oscillations. Two types of
houses predominate: stilt
houses and floating houses,
both made out of wood taken
from the forest, instances of
buildings perfectly adjusted
to the environment.
The houses built over stilts,
which bear the building’s
weight, are called stilt
houses or palafittes, a word
made by the junction of the
Latin words pālus, meaning
wood, and fictus, meaning
stuck, fixed. A palafitte is
how this construction type
is called, made on stilts on
the rivers’ lowlands, but it’s
far from referring merely to
the idea of pieces of wood
stuck to the ground, dipped
in water.
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Essa solução construtiva remonta a tempos longínquos e
não é um recurso particular das construções na Amazônia.
Na pré-história, por exemplo, os habitantes das lagunas, nos
países da região alpina, construíam sobre pilares de madeira.
Edificar sobre estacas fincadas no chão ou no fundo dos leitos
dos rios não é específico da moradia, e essa técnica construtiva
pode também abrigar outras atividades, como o comércio.
Construções elevadas sobre pilotis [pilares de concreto de
seção circular delgada] também marcaram a arquitetura
moderna. Vale lembrar que a técnica não é particular das
construções populares. Hotéis futurísticos e paradisíacos
elevam-se sobre pilares assentados no fundo do mar.

This building solution dates back to remote times and isn’t
a particular resource for buildings in the Amazon only. In
prehistoric times, for instance, laguna dwellers in the Alps
countries used to build their houses over wooden pillars.
Building over these stakes stuck on the ground or deep in
the riverbed isn’t specific to this type of housing, and this
building technique may also shelter other activities, such as
trade, for instance. High buildings on pilotis [concrete pillars
with a narrow circular section] have also marked modern
architecture. It’s worth noting that’s not a technique exclusive
to low-budget building. Many futuristic and paradisiac hotels
are built high over pillars laid down on the sea floor.

As palafitas ribeirinhas da região de Nhamundá guardam
relação com as construções indígenas, no que diz respeito
ao uso dos recursos da floresta: madeira para as estacas e
paredes, cipós para as amarrações, e folhas para a cobertura
e fechamento.

The riverside stilt house in Nhamundá is related to the natives’
buildings, regarding the use of forest resources: wood for
stakes and walls, lianas for binding, and leaves for coverage
and closure.

Uma das madeiras utilizadas para levantar as paredes e as
poucas divisórias internas da moradia é a paxiúba (Iriartea

One of the types of wood used to raise the walls and the few
internal divisors is the paxiúba (Iriartea exorriza)—called

exorriza), que nasce nos igapós e alcança alturas entre 10 e
15 metros. É uma árvore com raízes aéreas e longas, que lhe
servem como “pernas”, possibilitando seu movimento em
busca de luz. Essa planta, ao ser sombreada por árvores mais
altas, lança raízes mais distantes das anteriores, que, por sua
vez, apodrecem, fazendo com que ela se mova pelo terreno.

walking palm in English—which grows in igapós that can reach
between 10 and 15 meters in height. It’s a tree with long aerial
roots, which double as “legs,” allowing movement in search of
sunlight. This plant, upon being shaded by taller trees, casts its
roots farther away than the others, which, on their turn, end up
rotting away, allowing it to move over the terrain.

Além da paxiúba, são usadas para o esteio as vigas de itaúba
(Mezilaurus itauba) ou maçaranduba (Manilkara sp.). A
primeira é extremamente resistente à impregnação d’água.
A segunda, também resistente à água, possui seiva com
propriedade selante, usada na calefação das embarcações.

Besides paxiúba, beams made from itaúba (Mezilaurus itauba)
or maçaranduba (Manilkara sp.) are also used for anchoring.
The former is extremely resistant to impregnation by water.
The latter, also water-resistant, has a sap whose sealing
properties allow it to be used in heating ship cabins.

Para subir as paredes, é muito comum o uso do pequiá,
chamado também de araracanga (Aspidosperma
desmanthum), e o angelim (Hymenolobium petraem). Tanto
o pequiá como o angelim são árvores de terra firme e muito
altas; o pequiá atinge perto de 16 metros, e o angelim
pode chegar a 60 metros de altura e 2 metros de diâmetro.
Possuem densidade média e, embora sejam madeiras duras,
aceitam muito bem o prego. São usadas inclusive para
assoalhar a casa, assim como para a produção de mobiliário,
caixas, engradados e embarcações.
A cobertura tradicional é de palha e, para ela, utilizam-se as
folhas da paxiúba ou de palmeiras. No entanto, é cada vez
mais comum a cobertura com telhas metálicas onduladas ou
de fibrocimento que, aos olhos do ribeirinho, confere status
à casa. As chapas metálicas, embora não tenham o conforto
térmico da palha, são pouco espessas e leves, característica
comum à da cobertura vegetal. Guardam ainda a vantagem
de serem reutilizáveis, e isso é importante quando a palafita
precisa ser reconstruída em outro lugar.
Para a construção da cobertura de palha, as folhas da paxiúba
são colocadas sobre uma estrutura de madeira, amarradas
com cipó, presas com arame ou fixadas com pregos. Formam-se tiras que são sobrepostas umas às outras formando a
cobertura. Uma cobertura de palha resiste, em média, quatro
anos. Já as paredes e assoalhos de madeira podem durar uma
dezena de anos com boa manutenção, enquanto os esteios
chegam a durar várias décadas.
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To raise the walls, the pequiá, also known as araracanga
(Aspidosperma desmanthum), is very commonly used, as well
as the angelim (Hymenolobium petraem). Both pequiá and
angelim are very tall firmland trees; the pequiá can get as tall
as 16 meters, and the angelim can reach a height of 60 meters
and a diameter of 2. Though hard, they’re low-density woods,
and are easy to nail. They’re even used as floorboards, as well
as for the production of furniture, boxes, crates, and vessels.
Traditional roofing is made out of hay, using paxiúba and palm
leaves. However, a different type of roofing, made either out of
wavy metal shingles or fiber cement, is becoming increasingly
common, since they grant the house a certain status, to the
riverside dweller’s eyes. The metallic roof, though it doesn’t
offer the same thermal comfort as hay, is thin and light, features
that are characteristic of the traditional vegetable roofing. Their
reusability is another advantage, which is important when the
stilt house has to be rebuilt somewhere else.
To build hay roofing, paxiúba leaves are placed on a wooden
frame, tied with lianas, pinned by wire or fixed with nails. Straps
are formed, superimposed one over the other, shaping the
roof. Hay roofs can last up to four years, on average. Wooden
walls and floors, however, may last up to ten years if properly
maintained, while platforms may last several decades.
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As tábuas que formam as paredes externas da palafita muitas
vezes são dispostas de maneira a deixarem vãos entre si e com
o teto permitindo a ventilação. Quase sempre são pintadas com
cores vibrantes. As cores reluzem e reproduzem o ambiente
vivo e brilhante, carregado de tons fortes, seja o céu, a água,
a fauna ou a floresta. Algumas palafitas têm varandas com
guarda-corpos de ripa de madeira que reproduzem o trançado
das cestarias indígenas. Essas varandas são os lugares
preferenciais para a sociabilização e preparo dos caniços de
pesca, para estender a roupa ou descansar numa rede.
As casas caracterizam-se por apresentarem poucas divisões
internas. Um único espaço qualifica diversos ambientes: a sala,
o dormitório e a cozinha. Algumas casas têm divisórias para
um ou dois quartos, mas o mais comum é a habitação de um
cômodo, com banheiro externo.
O rio interfere diretamente no interior da casa, que se modifica,
no caso das cheias – em especial, das grandes cheias que
alagam tudo. Por meio da construção de uma maromba – um
novo piso suspenso sobre o antigo –, os habitantes elevam
o piso de suas casas. O ribeirinho vai elevando, elevando
e elevando o piso até chegar bem próximo à cumeeira. Só
alcançando esse limite é que ele retira suas coisas e tapumes,
colocando-os num barco para reconstruir sua casa em outro
lugar. Sempre que necessário, o morador, numa peregrinação
forçada pelas águas que invadem sua casa, criação e roça,
muda de lugar. A casa em que mora e a roça que cultiva
constituem, na maioria das vezes, a sua posse temporária.

The boards that form the external stilt house walls are often
arranged so as to leave gaps between them and the ceiling,
allowing room for ventilation. They’re almost always painted
in bright colors, which shine under the sun, reproducing
the bright and living environment, be it the sky, the waters,
the fauna, or the forest. Some stilt houses have balconies
with wooden guardrails mimicking the patterns of Indian
basketry. These balconies are the preferred place for
socialization and preparing fishing rod, to leave clothes out
to dry, or to rest on a hammock.
The houses are characterized by few internal divisions. A
single room may serve different purposes: as a living room,
bedroom, and kitchen. Some houses have internal divisions
separating one or two bedrooms, but the usual are singleroom houses, with an external bathroom.
The river interferes directly with the house’s interior, which
is modified during floods—especially those floods that cover
every surface with water. Through building a maromba—a new
floor suspended over the previous one—dwellers can raise
the floors in their house. The riverside people raise and raise
and raise their floors until they’re quite close to the ridge.
Only when that limit is reached do they take their things and
hurdles away, put them on a boat, and then rebuild their house
elsewhere. Dwellers move whenever necessary, undergoing
a pilgrimage forced by the waters that invade their house,
covering their cattle and fields. The house where they live
and the garden they cultivate constitute often no more than a
temporary possession.

O banheiro, quando anexo à casa, é ligado a ela por uma
passarela de madeira. Essa “casinha” é um abrigo, em
geral quase sempre sem vaso sanitário, apenas com um vão
que permite que os dejetos caiam diretamente no rio. Nas
proximidades, é comum que as crianças brinquem na água
e que os serviços domésticos que necessitam de água sejam
executados, de modo que as condições sanitárias acabam
ficando comprometidas.
É muito comum a presença de um jirau, como uma extensão
externa à casa. Esse apoio é utilizado como área geral de
trabalho; nele, salga-se e lava-se o peixe, evitando que o
cheiro impregne a casa, preparam-se os alimentos e lava-se
a roupa. Também é denominada de jirau a estrutura acima
do fogão a lenha, que serve como defumador, bem como uma
estrutura de madeira a meia-altura para guardar os objetos,
como panelas.
O uso da geladeira e do fogão a gás é cada vez mais comum,
embora seja habitual o fogão a lenha ou mesmo ambos.
A maioria das palafitas tem uma espécie de píer que serve para
as canoas acostarem e uma escada; afinal, durante a vazante,
é necessário chegar à terra. Durante o “verão”, os porcos, as
galinhas e os patos são criados soltos ou cercados embaixo da
casa. Muitas vezes, as canoas que caem em desuso acabam
servindo como canteiros de plantas, onde são cultivadas
algumas verduras, ervas aromáticas usadas no preparo de
alimentos, principalmente do peixe, e ervas medicinais.
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The bathroom, when annexed to the house, is connected to it
through a wooden pass. This outhouse is only a shelter, usually
lacking a proper toilet, with only a gap that allows waste to
fall directly into the river. There are often children playing in
the water nearby, as well as people performing general house
chores that require water, so sanitary conditions end up being
compromised.
A jirau is very often present, as an external house appendage.
This support is used as a general service area, where they
wash and salt fish—so as to avoid getting fish smell inside the
house—prepare food, and do their laundry. They also call jirau
the structure above the wood-burning stove, which serves as a
smoker, together with a hanging wooden frame to keep objects
like pots and pans.
Fridges and gas stoves are increasingly common now, though
wood-burning stoves are still used. Sometimes they have both.
Most stilt houses have a pier of sorts, used to allow canoes
to stop at a ladder; after all, they need to reach the ground
during ebb periods. In the “summer,” pigs, chicken, and ducks
are raised with or without fences under the house. Canoes left
unused for too long end up becoming flowerbeds, where some
greens, aromatic herbs—used to prepare food, especially
fish—and medicinal herbs are cultivated.
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HABITAÇÃO RIBEIRINHA
FLUTUANTE
A casa flutuante assemelha-se às palafitas na escolha
dos materiais construtivos,
especialmente porque
constitui uma solução de
moradia em sintonia com as
condições naturais. Sobre
as águas, a casa flutuante
pode mudar de lugar, vai
navegando pelos rios, mas
não se confunde com um
barco; é lugar de morar,
é uma moradia, um lar.
Quando os ribeirinhos dizem
que moram num flutuante,
querem dizer que habitam
uma casa flutuante, obra
de arquitetura fundada em
conhecimentos e técnicas
nada simples, que têm
passado de geração em
geração como expressão da
cultura ribeirinha.

RIVERSIDE HOUSING
THE FLOATING HOUSE
The floating house is
similar to the stilt house
in the choice of building
materials, especially since
it constitutes a housing
solution in harmony with
natural conditions. Over the
waters, the floating house
may change places, sailing
through the rivers, but it’s
not to be mistaken with a
boat; it’s a dwelling place,
a house, a home. When
riverside people say they live
in a flutuante, a “floater,” they
mean they live in a floating
house, a work of architecture
founded on knowledge and
techniques that are far from
simple, passed on from
generation to generation as
an expression of their culture.
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Pelos rios, paranás e igarapés da região de Nhamundá,
a casa flutuante é uma constante na paisagem, boiando
tranquilamente sobre as águas. Ela tem a vantagem de ser
menos vulnerável às cheias e vazantes dos rios que as palafitas.
É a casa que parte e chega, é a casa que leva os ribeirinhos.
A casa flutuante precisa ser resistente e, ao mesmo tempo,
imperiosamente leve, para poder se deslocar puxada por uma
embarcação. A construção necessita, além disso, garantir
o equilíbrio da habitação, para que ela não naufrague. A
cobertura, tradicional de palha ou metálica, não compromete
a leveza da construção, mas cada vez mais se usa o
fibrocimento. Como a casa é puxada por uma embarcação que
lhe confere mobilidade sobre as águas, quanto mais pesada
ela for, mais o motor da embarcação precisa de potência.
Portanto, depende da capacidade do motor o deslocamento da
casa flutuante sobre as águas.
A casa flutuante é construída sobre toras de açacu (Hura

crepitans), uma madeira leve, de pouca densidade, que
flutua sobre as águas. Árvore própria da floresta de várzea,
tem tronco retilíneo, grosso, de cerca de 70 centímetros de
diâmetro, e sua altura pode chegar a 40 metros. Os ribeirinhos
usam as toras de açacu como base da casa flutuante e as
ligam, umas às outras, por meio de travessas presas por
vergalhões de mais ou menos 30 centímetros. O açacu não
tem tendência a se rachar e nem a se envergar e, muito
menos, apodrecer. Dura décadas, cerca de quarenta anos. A
aparência de uma casa flutuante, sua leveza e o seu deslizar
não devem ser confundidos com fragilidade. Um flutuante é
resistente e forte, mormente sobre as águas de correntezas
arrasadoras do rio Amazonas na época das cheias.

Through rivers, paranás, and igarapés in the Nhamundá
region, the floating house is a constant part of the landscape,
calmly floating on the waters. It has the advantage of being less
vulnerable to floods and ebbs than stilt houses. It’s the house
that comes and goes, the house that conducts riverside people.
A floating house must be sturdy and, at the same time,
imperiously light, so as to be towed by a boat. Furthermore,
the building must guarantee the house’s balance, to keep it
from sinking. The roofing, either traditional or metallic, doesn’t
compromise the building’s lightness, but fiber cement is being
increasingly common. Since the house is pulled by a boat
which grants it some mobility over the waters, the heavier it is,
the more powerful the boat’s engine must be. Therefore, the
floating house’s ability to move over the waters depends on the
boat’s engine.
The floating house is built on sandbox logs (Hura crepitans), a
lightweight, low-density wood, which floats on the water. A tree
native to the lowland forest, it has a straight, thick trunk, with
a diameter that measures about 70 centimeters, and its height
may measure up to 40 meters. Riverside people use sandbox
logs as foundation for their floating houses, and connect them
one to the other through beams tied to rebars of around 30
centimeters. The sandbox is hard to crack or bend, and even
more so to rot. It lasts for decades, around forty years. The way
a floating house looks, its lightness and smoothness, should not
be taken for frailty. A flutuante is sturdy and strong, especially
over the Amazon River’s strong currents during flood times.

Dadas as suas propriedades, o açacu é bastante valorizado
e difícil de ser encontrado para extração. Graças a sua
durabilidade, ele é continuamente reutilizado e, quando a casa
é desmontada, é o material que ganha prioridade no reuso.
Depois de feita a base da casa com açacu, os ribeirinhos
sobem as paredes, que, na região de Nhamundá, são feitas
preferencialmente de itaúba, uma madeira moderadamente
difícil de ser trabalhada, mesmo com ferramentas
mecânicas, mas que tem a qualidade de ser extremamente
resistente à água. Outras vezes, é utilizada a maçaranduba,
muito comum nas palafitas.
Uma diferença entre casas flutuantes e palafitas é que as
primeiras têm uma altura menor para garantir o equilíbrio
sobre a água.
Para garantir o equilíbrio, o morador sabiamente dispõe
seus móveis e objetos mais pesados no meio da casa.
Seguindo essa mesma lógica, é comum que o piso extrapole
as paredes externas, como estratégia de auferir maior
estabilidade à moradia. Por isso, é frequente a presença de
uma plataforma em volta da casa, embora, em sua forma
mais tradicional, ela não exista.
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Given such properties, the sandbox is highly valued and hard to
be found for extraction. Thanks to its durability, it is continually
reused, and, when the house is taken apart, it’s the top-priority
material to be reused.
Once the sandbox foundation is laid, the riverside dweller
climbs up the walls, which, in the Nhamundá region, are
preferably made out of itaúba, a wood that’s moderately hard to
work on, even with mechanical tools, but is extremely resistant
to water. Other times, maçaranduba is used, very common in
stilt houses.
One of the differences between a floating house and a stilt
house is that the former is shorter than the latter, to guarantee
its balance on the water.
To keep their balance, people living in these houses arrange
their furniture and heavier objects in the center. Following
that logic, often the floor extrapolates the external walls, as
a strategy to grant the house some extra stability. For that
reason, there’s often a platform around the house, though it
doesn’t usually exist in its traditional models.
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Como a variação do nível da água é grande, a casa flutuante
ora está nas alturas, ora nas funduras do terreno. Movimenta-se, assim, num plano vertical, aliado ao movimento horizontal
de navegar pelos rios. Como as palafitas, a casa flutuante
quase não tem divisórias internas e, igualmente, o banheiro
constitui uma construção independente, localizado na parte
posterior da casa. Pode estar acoplado à casa ou construído
sobre um jirau que avança sobre o rio.
Dispersas ao longo das várzeas dos rios, as comunidades
ribeirinhas também estão mergulhadas na sociedade de
consumo. O fato de estarem vinculadas ao trabalho nas roças,
à criação, e de serem coletores da floresta não significa que
estejam isoladas da sociedade, muito embora se insiram de
maneira precária na cultura e economia industrial e urbana.
O modo de vida associado às mercadorias é mediado pela
troca monetária, e suas necessidades não são só as básicas,
são também necessidades construídas socialmente e, nesse
aspecto, o ribeirinho, tal como o homem das grandes cidades,
é seduzido pelos objetos de consumo e pelos desejos impostos
pela tecnologia, como a televisão, o DVD e o aparelho de som.
Por isso, compõem a paisagem das habitações ribeirinhas
as antenas parabólicas, num contexto em que o acesso à
eletricidade é recente e, muitas vezes, ainda dependente de
geradores. Os ribeirinhos não têm acesso à internet, todavia,
em muitas comunidades há disponibilidade de redes de
comunicação, como a telefonia fixa e móvel.

As the water level varies greatly, the floating house sometimes
floats higher, sometimes lower. So it moves, on a vertical plane,
allied to the horizontal movement, as it sails through the rivers.
Like stilt houses, floating houses have almost no internal
divisions, and their bathrooms too constitute an independent
area, located in the back of the house. It might be attached to
the house itself or built over a jirau that advances over the river.
Spread throughout the river lowlands, riverside communities
are also deep into the consumer society. The fact that they’re
linked to rural work, animal husbandry, and forest extraction
doesn’t mean they’re isolated from society, even though they’re
precariously inserted into the industrial and urban culture.
The way of life associated with merchandising is mediated by
monetary exchange, and their necessities aren’t only the barest
of them, but they also have socially constructed necessities,
and, in that sense, the riverside people, not unlike people in
the big cities, are easily lured by consumer products and by the
desires imposed by technology, such as TV sets, DVD players,
and sound systems. For that reason, satellite dishes are part of
the landscape of riverside communities, in a context in which
access to electricity is recent and often still dependent on
generators. Riverside communities still lack Internet access,
however, though they often have communication networks,
such as landline and mobile telephone service.
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O RIBEIRINHO
Os ribeirinhos de Nhamundá
dedicam-se à agricultura e
à pecuária extensiva. Criam
animais de pequeno porte,
como porcos, patos e galinhas,
pescam e coletam produtos
da floresta. Essa população
é formada por descendentes
de índios hoje aculturados
e de migrantes originários
principalmente do Nordeste,
que fugiram da grande seca
de 1877 e 1880, e que, cem
anos depois, continuaram
chegando de outras partes do
país, atraídos pelos projetos de
integração da Amazônia.

THE RIVERSIDE DWELLER
The riverside people of
Nhamundá devote themselves
to agriculture and extensive
animal husbandry. They
fish, collect forest products,
and raise small animals,
such as pigs, ducks, and
chickens. This population is
formed by now acculturated
descendants from Indians and
migrants mostly coming from
Northeastern Brazil, who ran
away from the great drought
between 1877 and 1880 and
who, to this day, are still
arriving there, attracted by
Amazon integration projects.
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Esses habitantes detêm um grande conhecimento sobre a
biodiversidade da região e têm consciência experimentada na
labuta diária da necessidade de sua preservação. A maneira
como organizam a vida não é predatória, até porque usam meios
naturais e técnicas adaptadas com tecnologias bastante simples,
com pouco impacto sobre o ambiente.

These people possess a great deal of knowledge on the
biodiversity of this region and, through their daily toil, are
aware of the need to preserve it. The way they organize
their lives isn’t predatory, it employs natural means and
techniques adapted with very simple technology, with little
impact on the environment.

Vivem nas várzeas dos rios e igarapés, formando
comunidades, nas quais seus integrantes, quase sempre,
guardam relações de parentesco. Essas comunidades
variam de tamanho; algumas têm poucas casas, outras
apresentam maior número e densidade de habitações. O
termo comunidade foi cunhado pela Igreja Católica. Não se
trata, assim, de uma denominação da administração territorial
do Estado brasileiro, como são os termos cidade, distrito,
aglomerados rurais, povoados, lugarejos… Por isso, verificase a constante inconsistência sobre o número e nomes das
comunidades nos registros municipais e documentos. Esse
é o caso de Nhamundá, em que relatórios, mapas e outros
documentos, mesmo os oficiais, apresentam número de
comunidades variáveis, bem como nomes e grafias diversas.

They live in the lowlands and igarapés, creating communities
in which the members are usually related. These communities
vary in size; some have few houses, while others present a
greater number of dwellings. The term community was coined
by the Catholic Church. It’s not, therefore, a denomination for a
territorial administration under the Brazilian State, such as the
terms city, district, rural agglomerates, villages, hamlets… For
that reason, there’s a persistent inconsistency on the number
and names of those communities in official records and
documents. Such is the case of Nhamundá, on which reports,
maps, and other documents, even official ones, present a
number of communities that vary, as do their names and the
way they’re spelled.

Em Nhamundá, o número de comunidades varia, nos diferentes
registros, de 38 a 66. De toda forma, são muitas as comunidades,
localizadas mais na porção sul-sudeste do município, onde
foram feitas as viagens. Em julho de 2007, na época da vazante, o
fotógrafo Eduardo Girão visitou comunidades da região noroeste
de Nhamundá: a comunidade Cupiranga, junto ao igarapé
Cupiranga, a uma distância de cerca de 250 quilômetros a
noroeste da cidade de Nhamundá, e a comunidade de Castanhal,
localizada no encontro dos rios Nhamundá e Paracatu.

In Nhamundá, the number of communities varies, in different
records, from thirty-eight to sixty-six. In any case, there are
several communities, located mostly in the municipality’s
south-southeastern area, on which these photographic
expeditions took place. In July 2007, during the ebbing period,
photographer Eduardo Girão visited communities in the
northwestern area of Nhamundá: the Cupiranga community, by
the Cupiranga igarapé, around 250 kilometers to the northwest
of Nhamundá, and the Castanhal community, located where
the Nhamundá and Paracatu rivers meet.
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No “inverno” de 2013, na época da cheia, em fevereiro, foram
percorridas algumas comunidades ribeirinhas do rio Amazonas.
Na direção leste da cidade de Nhamundá, as comunidades de
Sapucaia Conceição e Sapucaia São Pedro, localizadas entre
os lagos de Uruá e o de Acará Mirim. Visitaram-se também as
comunidades que se situam no complexo de lagos e paranás
do Macuricanã: Jacaré Santana, bem próxima ao lago do Acará
Mirim e, ao sul da cidade de Nhamundá, Paraná do Aduacá e
Urucuri. Essas comunidades formam aglomerados que vão
perdendo densidade aos poucos e ao longo dos rios.
A maneira de viver nessas comunidades se assenta na família,
que constitui uma unidade de produção. Todos os membros,
em geral a partir dos oito anos, envolvem-se nas atividades
para garantir as necessidades de subsistência mais básicas,
independentemente da comercialização do excedente. O chefe
da família é quase sempre um homem mais velho, e a mulher
tem sob sua responsabilidade os cuidados com o funcionamento
da casa e a educação dos filhos, devendo ainda trabalhar nos
roçados mais próximos da moradia. Nessa sociedade fundada na
lógica mercantil, o trabalho da mulher não é valorizado, por não
gerar remuneração monetária. O produto de seu esforço acaba
aparecendo como intrínseco e natural a sua pessoa e, de forma
quase orgânica, sua atividade é considerada um não trabalho.

In the “winter” of 2013, during flood season, in February,
some riverside communities in the Amazon River were
visited, such as, in the westward direction to the city of
Nhamundá, the Sapucaia Conceição and Sapucaia São Pedro
communities, located between Uruá and Acará Mirim rivers.
The communities located on the complex of lakes and paranás
of Macuricanã were also visited: Jacaré Santana, near Acará
Mirim Lake, and, to the south of Nhamundá, Paraná do Aduacá
and Urucuri. These communities form agglomerates which
gradually lose their density as the river stretches on.
These communities’ lifestyle is focused on the family, which
constitutes a unit of production. All family members, starting
generally from the age of eight, are involved in the activities that
provide for the needs of the most basic subsistence, regardless
of the commercialization of surplus. The family head is almost
always an older man, and the woman is in charge of taking care
of their children’s education and the house, as well as working
on the gardens near the house. In this society based on the
mercantile logic, the woman’s labor isn’t valued, since it yields no
financial return. The product of her efforts is seen as something
intrinsic and natural to her person, and her activity is, almost
organically, considered nonlabor.
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Todas as atividades obedecem ao ciclo das águas, sejam elas de
produção, sejam de lazer ou de outra natureza. Por exemplo, com
as cheias, os campos de futebol, que existem em praticamente
todas as comunidades, são inundados, e o sonho de um bate-bola fica adiado para quando as águas baixarem. Outro exemplo
é o calendário escolar, que também sofre adaptações segundo o
ritmo das águas.
Na época das cheias, muitos ribeirinhos de Nhamundá migram
da várzea para a terra firme, retornando quando as águas
começam a baixar, num movimento intermitente que marca o
constante recomeçar de um novo ciclo. Nas terras fertilizadas
pelo avanço e pelo recuo da água, eles trabalham nos roçados,
cuidam dos seus animais ou prestam serviços a pecuaristas e
realizam diversas atividades, como a construção e manutenção
de casas, de cercas e reparos gerais, ou buscam emprego
na cidade, em lugares como marcenarias. Mas não é só na
época das cheias que os ribeirinhos se envolvem em atividades
urbanas. Mesmo no período do “verão”, quando chove menos,
alguns procuram se inserir no mercado de trabalho urbano
realizando, mesmo que temporariamente, atividades na
construção civil, no pequeno comércio e vários “bicos” habituais.
No caso das mulheres, o tradicional emprego doméstico
nas residências urbanas pode significar a oportunidade de
remuneração direta.
O cotidiano ribeirinho evidencia a inconsistência da clássica
divisão entre o rural e o urbano como dois mundos apartados.
Ele participa do mundo rural e do mundo urbano acompanhando
o ritmo das águas.

All activities, be it of production, leisure, or of any other nature,
obey the cycle of waters. For instance, during floods, the soccer
fields, existent in virtually all communities, are covered by water,
and matches are postponed until the water levels drop again.
Another example is the school calendar, also forced to adapt to
the rhythm of the waters.
During flood periods, many riverside dwellers in Nhamundá
migrate from lowland into firmland, returning once the water
level drops again, on an intermittent movement marked by the
constant restarting of a new cycle. In the lands made fertile by
the advances and retreats of the water, they work on gardens,
raise their cattle, perform services for cattle raisers, engage in
all kinds of activities, such as building and maintaining houses,
fences, and doing general repairs, or looking for jobs in town, in
places such as wood shops. But it’s not only during flood periods
that riverside dwellers become involved in urban activities. Even
during “summer,” a less rainy season, some of them look for
jobs in the urban markets, performing, though temporarily,
activities in civil construction, small trade, and several usual
odd jobs. As for women, their traditional domestic work in urban
residences might imply an opportunity of direct remuneration.
The riverside daily life clearly shows the inconsistencies in the
classical division between what’s rural and what’s urban as two
worlds apart from each other. The riverside dweller is part of
both worlds as he follows the rhythm of the waters.
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Apesar de, à primeira vista, as comunidades ribeirinhas
parecerem simples e até mesmo toscas e rudimentares, por
conta de seu modo de vida, de suas casas e pela baixa tecnologia
envolvida em suas atividades, essas comunidades são complexas,
no que diz respeito à sua organização social. Apenas um olhar
descuidado, que não percebe a refinada relação do ribeirinho
com a natureza, também não percebe tal organização.
O acesso à cidade e entre as comunidades ocorre por meio
da navegação. No caso de distâncias pequenas, os habitantes
das comunidades usam canoas, que, desde cedo, aprendem a
manejar com perícia.
Utilizam também canoas com motor, chamadas rabetas,
bastante comuns, e, menos banais, as voadeiras ou lanchas,
embarcações com motor de maior potência e preço. Os grandes

barcos, os chamados barcos de linha, quase sempre de madeira,
são operados por empresas que fazem os transportes de longa
distância. Diariamente saem e chegam a Nhamundá barcos de
Santarém, de Manaus, de Parintins e de Faro.
Deve-se evitar a visão que naturaliza o ribeirinho. Essa
perspectiva não compreende a sua maneira de viver, sua
organização e sua relação com a natureza, que o difere das
plantas e dos animais que sobrevivem nesse ecossistema. Essa
visão não percebe que os ribeirinhos são fruto de uma história
de longo tempo, de sociedades que se desenvolveram por muitas
eras. O homem habita essa região há pelo menos 11 mil anos,
sempre integrando o seu ritmo de vida ao ritmo das águas. Foi
justamente essa sazonalidade que fertiliza a terra e propicia
a reprodução de peixes que, historicamente, acabou atraindo
populações para aí viverem.

Though, at first sight, due to their way of life, their houses, and
the low technology involved in their activities, these riverside
communities might seem simple or maybe even crude or
rudimentary, these are actually complex communities, as far
as social organization goes. Only a careless observer, unaware
of the delicate relationship between the riverside dweller and
nature, would fail to notice such an organization.
Access to town and between communities occurs through the
rivers. For short distances, the community members use canoes,
which they skillfully learn to handle from a very young age.
They also commonly use motorized canoes, called rabetas,
and, less commonly and less trivially, voadeiras or motorboats,
boats with a more powerful and expensive engine. Large boats,
called barcos de linha (line boats), are almost always made out
of wood, operated by companies responsible for long-distance
transportation. Every day, there are boats entering and leaving
Nhamundá, from Santarém, Manaus, Parintins, and Faro.
A naturalizing vision of the riverside man is something to be
avoided. Such a perspective is too narrow to cover their way of
life, organization, and relationship with nature, which sets them
apart from the plants and animals that survive in this ecosystem.
Such a perspective fails to notice that the riverside man is the
result of a long history, of a society in development for ages. This
man has been living in this area for at least eleven thousand
years, always integrating his life rhythm to the rhythm of the
waters. It’s precisely that seasonality that fertilizes the earth and
allows the fish to reproduce, which is what historically attracted
this population to the area.
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Os habitantes originais dessa região, tanto quanto os que aí
chegaram ao longo do tempo, tiveram não só de se integrar
ao ritmo das águas, mas também de se adaptar aos diversos
contextos econômicos e políticos. Os ribeirinhos não são naturais
da Amazônia, são constructos sociais. Não expressam apenas
uma integração à natureza, mas uma adaptação social às
condições históricas.
Assim, conhecedor das riquezas, do potencial natural, dos usos
e segredos dos rios, lagos, lagoas, florestas, igapós, das matas
e campos, o ribeirinho sabe que sua condição exige observar os
sinais da natureza, sob pena de fracasso e frustação no fazer.
Ele torce para que a cheia, que com certeza virá, chegue à hora
correta, inundando, na proporção adequada, as cabeceiras
dos rios, sem volumosa turbulência das águas e grandes
solapamentos das margens.
O ribeirinho é um homem do seu tempo, com um modo
de vida historicamente constituído, que se submete e se
curva progressivamente a uma sociedade de consumo,
experimentando signos que apreende como norma culta e
que produzem novas alienações. Seu modo de vida não é
um resíduo da história, não é passado, é expressão de várias
temporalidades, que remete a tempos longíguos, a heranças
indígenas, coloniais e migratórias. É também presente, um hoje
em mudança permanente, em movimento para um amanhã que
se anuncia. É compreensível, portanto, que a modernidade que
o ribeirinho abraça algumas vezes – por exemplo, no caso da
arquitetura – possa lhe distanciar de soluções tradicionais que se
traduzem mais empobrecidas e que fazem comprometer o saber
acumulado ao longo das gerações.

The region’s original dwellers, similarly to the ones who started
arriving later on, had to adapt not only to the rhythm of the
waters, but also to several economic and political contexts.
Riverside people aren’t natives to the Amazon, they’re social
constructs. They don’t express integration with nature, but a
social adaptation to historical conditions.
Thus, possessing knowledge of the wealth, the natural potential,
and the uses and secrets that inhabit the rivers, lakes, lagoons,
forests, igapós, woods, and fields, the riverside dweller knows
that his condition demands observation in regard to the signs of
nature, under fear of failure and frustration, should they not be
observed. He hopes that the floods, which will certainly come,
will come at the right time, flooding, in the adequate proportion,
the river mouths, without too much turbulence in the waters or
large washouts of the margins.
The riverside dweller is a man of his time, whose lifestyle is
historically composed, progressively submitted, and bowed to
a consumer society, experimenting signs which he grasps as
cultural rules and which generate new alienation. His way of
life isn’t a residue of history, a sort of past, but the expression
of several temporalities, dating back to remote times, a native,
colonial, and migratory heritage. It’s also a present, an everchanging today, in a movement to be announced in the future.
It’s understandable, therefore, that the modernity the riverside
dweller sometimes embraces—architecturally, for instance—
might bring him farther from the traditional solutions seen
as poorer, which might eventually compromise the knowledge
accumulated by the generations.

NHAMUNDÁ
NHAMUNDÁ
Nhamundá é uma variação
vocabular de Jamundá,
primeiro nome que foi dado
ao município em alusão
aos índios Jamundá, que
habitavam a região.
É um município do estado
do Amazonas, localizado no
Baixo Amazonas, distante 557
quilômetros de Manaus pela
via fluvial. Essa distância,
em linha reta, diminui para
375 quilômetros, mas a
única forma de se chegar a
Nhamundá é navegando pelo
rio Amazonas. Os “barcos
de linha”, que percorrem
grandes distâncias, navegam
em média 22 horas para
vencer o trecho entre Manaus
e Nhamundá. Na época das
cheias, no sentido inverso ao
da forte correnteza, pode-se
levar trinta, quarenta e até
sessenta horas de viagem.

Nhamundá is a vocabulary
variation on Jamundá, the
first name given to the
municipality alluding to the
Jamundá Indians who used to
live in the area.
It’s a municipality in the state
of Amazonas, located in its
Lower Amazonas River, 557
kilometers away from Manaus
by the river. Such a distance,
on a straight line, would be
reduced to 375 kilometers,
but the only way to reach
Nhamundá is sailing through
the Amazon River. The “line
boats,” which cover great
distances, sail an average of
twenty-two hours to cover
the Manaus-Nhamundá path.
During flood seasons, going
against the powerful current,
traveling might take up to
thirty, forty, even sixty hours.
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Ao norte e a leste, seus limites são com o município de Faro,
no Pará, e com o estado de Roraima; ao sul e a oeste, com
municípios do estado do Amazonas: ao sul, com Parintins, e a
oeste, com o município de Urucará.

To the north and east, it shares boundaries with the municipality
of Faro, in Pará State, and with the state of Roraima; to the
south and west, with municipalities in the Amazonas State:
Parintins, in the south, and Urucará, in the west.

Nhamundá tem cerca de 15.000 km2, o que corresponde
a duas vezes o tamanho da região metropolitana de São
Paulo. Nas suas terras há dois territórios indígenas: a
Terra Indígena Nhamundá-Mapuera, que se estende pelos
municípios de Oriximiná e Faro, no Pará, onde habitam os
índios das etnias Waiwai, Hixkariana, Kaxuyana, Katuena,
Mawayana e Xereu; e o território Terra Indígena Trombetas-Mapuera, contíguo ao primeiro.

Nhamundá spreads over an area of 15,000 square kilometers,
about twice as large as São Paulo’s metropolitan area. There
are two Indian territories in its lands: Nhamundá-Mapuera
Indian Lands, which stretch through the municipalities of
Oriximiná and Faro, in Pará, inhabited by Waiwai, Hixkariana,
Kaxuyana, Katuena, Mawayana, and Xereu Indians; and the
Trombetas-Mapuera Indian Lands, contiguous with the first.

Além desses dois territórios indígenas, Nhamundá contém
30% da Área de Proteção Ambiental de Guajuma, que tem
sua maior porção (70%) no município de Parintins. Antes,
essa área correspondia ao Parque Estadual de Nhamundá,
de proteção ambiental integral. Essa mudança de categoria,
de Parque Estadual para Área de Proteção Ambiental, se deu
pela necessidade de realização de obras de infraestrutura
na região para a implantação do “Linhão do Tucuruí”, linha
de Transmissão Tucuruí-Macapá-Manaus, que possibilitará
a integração dos estados do Amazonas, Amapá e do oeste
do Pará ao “Sistema Interligado Nacional (SIN)”, sistema
hidrotérmico de produção e transmissão de energia elétrica.

In addition to these two Indian territories, Nhamundá contains
about 30 percent of Guajuma’s Environmental Preservation
Area, mostly located (70 percent) in the Parintins municipality.
This area used to correspond to the Nhamundá State Park, a
full environmental preservation park. This categorical change,
from a State Park to an Environmental Preservation Area,
happened due to the need of infrastructure construction for the
implantation of the “Tucuruí Great Line,” the Tucuruí-MacapáManaus transmission lines, which will make it possible to
integrate the states of Amazonas, Amapá, and Western Pará
to the National Interconnected System (SIN), the hydrothermal
system of electrical generation and transmission.
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Ainda no período colonial, em 1758, Nhamundá alcançou a
condição de vila. Durante a República, em 1911, constituiu-se
como distrito de Parintins. Posteriormente, essa condição
administrativa territorial foi extinta, mas, em 1938, constituiu-se novamente como distrito, desta vez sob o nome de Ilha das
Cotias. Sua autonomia foi alcançada em 1955, com o nome de
Nhamundá. Sua sede continua sendo a cidade de Nhamundá,
na vila Afonso de Carvalho, Ilha das Cotias.

Nhamundá acquired village status still in colonial times, back
in 1758. During the Republic, in 1911, it became a district of
Parintins. Later on, this territorial managerial status was
extinct, but, in 1938, it became a district once again, this time
under the moniker “Ilha das Cotias” [Agouti island]. It was
granted autonomy in 1955, as Nhamundá. Its main offices are
still the city of Nhamundá, in the Afonso de Carvalho village,
Ilha das Cotias.

Embora na época colonial essas terras pertencessem a
Portugal, não foram os portugueses os primeiros europeus
a aí chegarem; foram os espanhóis que, vindos da região
peruana dos Andes, navegando pelo rio Amazonas, chegaram
a essas bandas. Foi na expedição de Francisco Orellana,
realizada entre 1540 e 1542, que os espanhóis encontraram,
no rio Nhamundá, as famosas mulheres guerreiras. O cronista
dessa expedição, Frei Gaspar de Carvajal, foi quem deu o
nome de amazonas àquelas índias. Tratava-se de índias
Icamiabas, tribo composta apenas por mulheres, cujo nome
em tupi significa mulheres sem marido.

Though back in colonial times these lands used to belong
to Portugal, the Portuguese weren’t the first Europeans
to arrive there; the Spanish came first, from the Peruvian
Andes, sailing through the Amazon River. It was during
Francisco Orellana’s expedition, between 1540 and 1542, that,
in the Nhamundá River, the Spanish discovered the muchfabled warrior women. The expedition’s chronicle writer
Father Gaspar de Carvajal was the one who called those
Indians “Amazons.” They were actually Icamiaba Indians,
a tribe composed solely by women, whose name in Tupi
language means women without husbands.
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