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"O que se Encontra no Encontro das Águas.” Não podia ser mais abrangente o tema
para a primeira exposição do Museu da Amazônia (Musa). Naquela extensão de mais de dez
quilômetros do encontro das águas pretas do rio Negro e das barrentas do Solimões vivem
animais, plantas, pessoas, e repousam, parte ainda inexplorada, vestígios das civilizações que
povoaram essa parte da Amazônia. Como o homem costuma fazer ao longo dos séculos no
desenvolvimento das civilizações, é próximo ao leito dos rios que as comunidades se
agasalham, se desenvolvem e reproduzem. Ao redor daquele encontro, se misturam e se
misturaram um resumo do que é a região.
O símbolo, maior cartão postal de Manaus, está em processo de tombamento pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Desde novembro de 2010, o
entorno do fenômeno está protegido de construções ou depredação pelo tombamento
provisório. Há forças políticas dos dois lados: na tentativa de mantê-lo incólume, preservando
o meio ambiente, e no esforço para dar espaço a grandes construções portuárias.
A área de confluência dos rios Negro e Solimões testemunha o encontro – e o
desencontro – entre povos em diferentes momentos no passado. As peças arqueológicas
exibidas na exposição foram encontradas nos arredores da região onde acontece o encontro
das águas, e demonstram a presença humana na Amazônia há mais de nove mil anos, muito
antes do que os cientistas pensavam até então.
Mas há mais para se conhecer do encontro das águas: a riqueza da vida aquática,
representada por peixes como jaraquis, sarapós e poraquês, e por macrófitas, vegetais que se
encarregam de levar a vida microscópica entre um rio e outro; a riqueza da vida indígena na
Manaus de hoje e sua visão do simbolismo do encontro das águas.
Esta publicação-catálogo é um convite ao embarque em uma aventura na história
cultural e biológica da região do encontro das águas de Manaus, símbolo expressivo da
grandeza e complexidade da Amazônia.
Boa leitura
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POR QUE NEGRO E SOLIMÕES
DEMORAM A SE MISTURAR
grande rio Solimões, de cor café com leite.
Já o Negro, nasce na Colômbia, no
meio da selva. A chuva lava a floresta, levando os ácidos que resultam da decomposição
da matéria orgânica, como folhas, frutos, galhos e troncos caídos, para os inúmeros pequenos igarapés que se juntam para formar o
Negro, em um processo que se assemelha a
feitura de um chá gigante.
O Solimões, muito mais "forte", veloz,
e com muito maior vazão, acaba barrando o
rio Negro, fazendo com que, na sua parte
baixa, este se pareça e se comporte mais como um lago que como um rio.

RIO SOLIMÕES

RIO NEGRO

Velocidade: 1,2 m/s
Profundidade: 80 m
Sedimento: 33,3 mg/L
Condutividade: 55 µS/cm
Temperatura: 27,5 °C
pH: 6,2
Densidade: 0,998 g/cm3

Velocidade: 0,3 m/s
Profundidade: 60-80 m
Sedimento: 4,4 mg/L
Condutividade: 8-10 µS/cm
Temperatura: 30 °C
pH: 4,2
Densidade: 0,997 g/cm3
Foto: Anselmo D'Affonseca

Negro e Solimões demoram a se misturar pois precisam de um tempo para igualar
suas vazões, um processo que demora vários
quilômetros para acontecer.
Esses rios são muito diferentes, tanto
química quanto fisicamente, algo que fica evidente ao olharmos suas cores e sentirmos
suas temperaturas quando nadamos ou tocamos um lado e outro em uma visita ao encontro das águas.
O rio Solimões nasce nos Andes peruanos, sistema geológico recente, rico em
sedimentos. A chuva lava os Andes, formando córregos de montanha que levam esses
sedimentos, e vão se juntando até formar o
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Foto: Anselmo D'Affonseca

VIDA AQUÁTICA
A vida que habita os rios Negro e Solimões é abundante e diversa. Em seus remansos e lagos
podemos encontrar peixes como o famoso poraquê, um peixe elétrico capaz de dar choques
de até 600 voltz. Já na região do encontro de suas águas encontramos o popular jaraqui,
peixe que depende da junção dos rios para se reproduzir. Morfologia, comportamento e
outras curiosidades sobre esses e outros peixes amazônicos são apresentadas em paineis que
acompanham os aquários que compoem a exposição.
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OS PEIXES
ELÉTRICOS
Peixes elétricos são animais de hábitos
noturnos que não dependem da visão para
interagir com o meio. É na Amazônia que está
a maior diversidade deles.
A principal característica destes
peixes é a capacidade de produzir e
perceber campos elétricos no meio aquático.
O tipo de descarga, diferente para cada
espécie, é usada na comunicação, navegação,
defesa de território, seleção de parceiros
reprodutivos e localização de presas.
A forma e a intensidade da descarga
possuem relação com as mudanças das
propriedades físico-químicas da água. Um
peixe elétrico pode ter comportamentos
distintos em águas com temperatura e
condutividade diferentes.
Em águas mais quentes os peixes
apresentam descargas com menor intervalo
de tempo entre os pulsos. O campo elétrico

dos peixes é menor em águas de maior
condutividade (com mais partículas
condutoras de eletricidade em suspensão na
água). Esta alteração no campo elétrico exige
que os peixes se aproximem mais uns dos
outros para se comunicar. Nos rios que
banham Manaus, os comuns são os peixes
elétricos da família Gimnotidae. O gênero
Gymnotus, que inclui os sarapós ou carapós,
forma um grupo largamente distribuído, de
espécies muito semelhantes. São cerca de
134 espécies descritas e estimativas que
apontam para um número de pelo menos
250 na natureza.
O grupo encontra-se presente em
praticamente todos os tipos de habitats
aquáticos. Os gimnotóides parecem ser
carnívoros e a maioria alimenta-se de insetos
e crustáceos, embora as espécies maiores
predem peixes.

Foto: Fernanda Preto/Acervo Musa
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Foto: Fernanda Preto/Acervo Musa

A ELETRICIDADE DO PORAQUÊ
Existem mais de 130 espécies de peixes
elétricos sul americanos. O poraquê
(Eletrophorus eletricus ) é o único capaz de
produzir uma descarga forte, que pode
atingir mais de 600 Volts, suficiente para
fazer uma pessoa desmaiar. Essa voltagem,
porém, só é atingida quando o poraquê
descarrega, ao mesmo tempo, seus três
órgãos elétricos.
O poraquê usa a eletricidade
constantemente para localização, uma vez
que é cego. Em momentos de ameaça,
produz descargas para defesa, fato que faz
dele um animal sem inimigos naturais. A
eletricidade é também usada para caça: ao
perceber uma potencial presa, ele produz
uma descarga capaz de desmaiar o animal,
que é engolido inteiro pelo poraquê,
evitando prejudicar os órgão respiratórios,
que ficam na boca do animal.

O poder da enguia elétrica, como
este peixe também é erroneamente
conhecido, tem despertado tanto respeito
que, entre os caboclos que vivem ao longo
dos rios do Amazonas, existe a crença de
que ele pode dar choques até na sombra de
uma pessoa, e que daria choques na base de
açaizeiros, derrubando as frutas, das quais se
alimentaria.

O corpo do poraquê é praticamente
todo ocupado por três órgãos
elétricos, enquanto na cabeça se
concentram os outros órgãos vitais,
como coração e brânquias.
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BANDEIRA VIVA
DO ENCONTRO DAS ÁGUAS
O padrão de
coloração da cauda do
jaraqui (Semaprochilodus
spp.), com faixas
amareladas e escuras
alternadas, remete
imediatamente às cores
dos rios Negro e
Solimões. Esse peixe,
símbolo de Manaus, tem
uma relação estreita com
o Encontro das Águas,
pois é lá que desovam
todos os anos.

Em Manaus existem duas espécies
de jaraquis, o jaraqui-escama-fina e
o jaraqui-escama-grossa. Eles
vivem em áreas alagadas (igapós)
até o início da vazante do rio.

Com o início da enchente, os jaraquizinhos
são levados pela água, para lagos de várzea,
ricos em nutrientes, onde se fortalecem
para o caminho de volta, rio acima, rumo às
florestas alagadas.
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Nessa época, os jaraquis das
duas espécies se juntam em
cardumes e seguem em direçao a
regiões de encontros de águas,
onde ocorrem as desovas.

Nos econtros de águas, primeiro
desovam os jaraquis-escama-fina, e,
mais ou menos um mês depois, os
jaraquis-escama-grossa.

Juntos, os jaraquis se protegem de
comilões, como botos e tucuxis

Mas juntos, também atraem mais a
atençao dos pescadores

"Quem come jaraqui, não sai
mais daqui", dito popular
mostra a força da presença
deste peixe na cultura do
povo manauara.
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AS PLANTAS
AQUÁTICAS
Plantas aquáticas herbáceas crescem
abundantemente em várzeas, igapós, lagos e
paranás dos grandes rios amazônicos, e
muitas podem ser vistas como componentes
do Encontro das Águas.
Caracterizadas, em sua maioria, por
terem, ao longo da evolução, deixado a terra
e retornado para os ambiente aquáticos,
estas plantas, conhecidas como macrófitas,
são dominantes nas águas férteis das várzeas.
Já nas águas ácidas e pobres do rio Negro,
ocorrem pouco mais de 10% do total de
plantas aquáticas encontradas nas várzeas.
A entrada das águas ácidas e pobres
em nutrientes do rio Negro nas férteis águas
brancas do rio Amazonas/Solimões pouco
diminui a presença de plantas aquáticas,

especialmente na margem direita do rio. Isto
se deve, em parte, à maior velocidade de
corrente do rio Solimões, que transporta
sedimentos férteis e várias plantas aquáticas
flutuantes. Nessa área, são bastante
representativas as espécies Pistia stratiotes
e Eichhornia crassipes .
No pico das cheias, as margens no
entorno do Encontro das Águas ficam
completamente inundadas, o que favorece a
expansão de espécies de gramíneas
flutuantes fixas ao substrato, que podem
chegar a ocupar mais de 70% das áreas
abertas dos lagos de várzea e margens dos
rios de águas barrentas. Exemplos desse
grupo são as espécies E. polystachya e
Paspalum repens .

Formas de vida
1

Enraizada emersa

2 Enraizada com folha flutuante
3 Livre flutuante com folha acima da
superfície

4 Enraizada, tornando-se livre flutuante
5 Livre submersa
6 Livre flutuante na superfície
As macrófitas apresentam diversas formas de crescimento e tamanhos que
variam desde os 2 mm das Lemna atés os 2,5 m das vitórias-régias.
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Com a diminuição no nível de água, as
plantas fixas ao substrato decompõem,
sendo substituídas por outras espécies nos
baixios encharcados, ou por espécies cujo
ciclo de vida é principalmente sincronizado
com a fase terrestre, como é o caso da
gramínea P. fasciculatum . Devido ao
transporte facilitado pelas correntes, é
provável que, no Encontro das Águas, em
algum momento do ano, venha a ser
encontrada a maioria das 400 espécies de
plantas aquáticas já listadas pela ciência para
a Amazônia Central.
As macrófitas servem de abrigo e de
alimento para invertebrados aquáticos,
peixes, tartarugas e para o peixe-boi.

Produzem oxigênio, fixam carbono e
nitrogênio, e funcionam como bombas de
ciclagem de nutrientes, inclusive na filtragem
de poluentes. São ótimas indicadoras de
qualidade da água, e respondem rápido a
alterações por herbicidas, metais pesados,
turbidez, salinidade e mudanças no nível da
água. Às vezes, seu crescimento abundante
pode gerar problemas para a navegação e
para a operação de hidrelétricas.

Vitórias-régias e outras
plantas aquáticas crescem
nos rios amazônicos

ARQUEOLOGIA
Objetos de pedra lascada datados a partir de sete mil anos a.C. retratam as ocupações mais
antigas no Encontro das Águas de Manaus. Na região há também amplo registro das levas de
ocupação mais estável, mostrando que a história pré-colonial da Amazônia Central foi
marcada por longos períodos de estabilidade entremeados por mudanças bruscas. Dezessete
artefatos, entre originais e cópias, que registram essa história fazem parte da exposição “O
que se Encontra no Encontro das Águas”. É a primeira vez que os objetos são expostos.
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ARQUEOLOGIA
DA AMAZÔNIA CENTRAL
Sítios com objetos de pedra lascada
datados a partir de 7000 anos a.C. retratam
as ocupações mais antigas no Encontro das
Águas. Eles testemunham a ocupação de
grupos pequenos, nômades, com uma
economia baseada na caça, pesca e manejo
de plantas. Objetos feitos de cerâmica
indicam a chegada, já nos primeiros séculos
a.C., de grupos agricultores, sedentários e
cada vez mais numerosos, mas ainda vivendo
em aldeias pequenas, que não configuravam
grandes alterações na paisagem.
Esse modo de vida se intensifica a
partir do século V e viria a propiciar, a partir
do século VI d.C., a formação das Terras
Pretas de Índio – solos muito férteis
resultantes da intensa ação humana.
Nessa época, as aldeias, ou partes

delas, eram organizadas em formato circular,
e os sítios que registram esse momento são
também associados a cemitérios e
montículos artificiais, alguns deles de grande
porte. Essas inovações culturais tiveram seu
momento mais expressivo no século XII d.C.,
e podem ser vistas através dos contextos
onde são encontradas as cerâmicas das
chamadas fases Açutuba (Séc. III a.C. - III
d.C.), Manacapuru (Séc. IV d.C. - VIII d.C.) e
Paredão (Séc. VI d.C. - XII d.C.).
As formas de ocupação estáveis,
graduais e contínuas foram profundamente
modificadas com a chegada de outros povos,
os fabricantes das cerâmicas da fase Guarita
(Séc. IX d.C. - XVI d.C.). Os indícios dessa
ruptura podem ser vistos nas modificações
da tecnologia cerâmica, formas de uso
Vasos cerâmicos
encontrados nos arredores
de Manaus

Foto: Fernanda Preto/Acervo Musa
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Até o momento, foram
encontradas trinta e uma
pontas de projétil na região
Amazônica. Em geral, elas
foram coletadas sem que
houvesse um estudo
arqueológico associado. A
ponta de lança cuja cópia foi
exibida na exposiçao do Musa
é a única encontrada em um
sítio arqueológico em estudo –
o sítio Dona Stella, datado em
7.000 a.C –, o que a torna um
elemento importante para a
compreensão das ocupações
dos grupos caçadorescoletores na Amazônia.

Durante a vazante de 2010, raras gravuras
rupestres nas rochas próximas ao local onde
um porto privado teve sua obra embargada
no início daquele ano foram encontradas
quando os rios baixaram. Entre os desenhos
está uma série de rostos humanos gravados
nas pedras, além de figuras geométricas,
espirais e traços sinuosos em forma de cobra.

Foto: Vanessa Gama/Acervo Musa

do espaço e construção de estruturas
defensivas. Os registros feitos pelos
primeiros europeus a chegarem à região, no
século XVI DC, descrevem aldeias lineares
de grande porte situadas ao longo das
margens do Solimões, e uma cerâmica
elaborada, cuja beleza foi por eles
comparada à cerâmica de Málaga, região que
pertence a atual Espanha e que é conhecida
por seus artefatos cerâmicos antigos, que
misturam técnicas espanholas e mouras.
Posteriormente, no século XVIII DC,
os povos indígenas da região haviam quase
desaparecido, resultado da propagação de
doenças e da escravidão, um processo que
só passou a ser revertido nos últimos anos.
Todos esses são elementos que
mostram que a história pré-colonial da
Amazônia foi marcada por longos períodos
de estabilidade entremeados por mudanças
bruscas. Hoje, ao redor do Encontro das
Águas, há três sítios arqueológicos que
contam parte dessa história: Lages, Daisaku
Ikeda e Ponta das Lages.
O sítio Lages ficava onde hoje estão as
instalações do Programa Águas para Manaus
(Proama); o Daisaku fica em uma reserva de
proteção privada do Centro de Projetos e
Estudos Ambientais do Amazonas (Cepeam),
da Associação Soka Gakkai, e o Ponta das
Lages é logo abaixo dos dois, onde foram
identificados em 2010, as mais recentes
descobertas arqueológicas da região.

Urna funerária com apliques
característicos da Fase Paredão.
Encontrada em 2009 durante
reforma do Paço, no Centro de
Manaus, foi cedida pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) para
exibiçao no Musa.
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Período pré-cerâmico

7000 a.C - 4000 a.C
Caçadores-coletores
5000 a.C
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Ausência de registro de ocupação

Pós-contato

Período cerâmico

Séc. IX d.C - XVI d.C

Fase Guarita
Séc. VI d.C - XII d.C

Fase Paredão
Séc. IV d.C - VIII d.C

Fase Manacapuru

Contato

Séc. III a.C - III d.C

Fase Açutuba

1000 a.C 500 a.C

500 d.C

1500 d.C
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PRESENÇA INDÍGENA
Os Manaós, Barés e Tarumãs já não vivem nas suas terras de origem, o entorno do encontro
das águas, para contar suas histórias. Hoje, vivem na área urbana de Manaus indígenas vindos
de vários municípios amazonenses que, ao chegar na cidade, vão viver em grupos de suas
etnias na periferia, em locais sem saneamento básico, postos de saúde ou escolas. Na
exposição, um documentário de oito minutos entrevista esses indígenas, revelando os
paralelos que eles traçam entre o encontro de suas culturas e línguas e o encontro das águas
dos rios Negro e Solimões.
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"Eu é que pergunto de onde vocês vêm.
Eu não sou invasor, nós indígenas já
estávamos aqui quando vocês chegaram.
Essas terras são todas nossas"
Raimundo Desana, Kissibi Kumu (pajé)
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Segundo o Censo IBGE 2010, sete mil
indígenas vivem hoje na área urbana de
Manaus e 34 mil em todo o Amazonas. Em
Manaus vivem Baniwa, Tukano, Tariano,
Sateré Maué, Ticuna, Desana, Wanano,
Cambeba e Mura, etnias originárias de
diversas regiões do interior do estado que,
ao mudarem para a capital estabelecem
novas relações com a natureza, novas dietas,
e participam de novos encontros.
"Na minha região a gente só encontra
Tikuna, Kambeba, Kocama, Marubo, Matiz,
Canamary, Mayhuruna, Miraña. Aqui em
Manaus a gente encontra diversos povos:
Saterê, Tikuna, vários", diz Rafael Tikuna,
nascido Muãtükü (Grande onça). “O
encontro das águas é como os povos
indígenas, que se juntam, mas não se
misturam. Cada um tem sua etnia, sua cultura
e fala sua língua”, prossegue, em uma frase

que sintetiza o símbolo à luz da vivência
desses povos.
O sentimento de encontro sem
mistura encontra eco nas palavras de
Jucimeire Trindade, ou Holipokó, que em sua
língua materna significa Mãe dos Grafismos.
"Para mim, o encontro das águas significa o
encontro dos povos indígenas. Porque o
encontro da água, tanto do rio Solimões, do
rio Negro, tá se encontrando e não tá se
misturando. E assim nós também estamos.
Nossos povos, que vieram do Solimões, do
alto rio Negro, do baixo Amazonas,
encontramos aqui em Manaus, mas os nossos
costumes, as nossas falas não se misturam.
Por que nós do rio Uaupés também falamos a
nossa língua; do rio Solimões falam a língua
deles, do baixo Amazonas, os Mura, também
falam a língua deles e assim por diante. Assim
é que eu entendo o encontro das águas."

Fotos: Fernanda Preto/Acervo Musa

Juscimeire Trindade • 40 anos
Etnia: Wanano
Nome indígena: HOLIPOKÓ
Significado: Mãe do grafismo

Rafael Custódio • 37 anos
Etnia: Tukano
Nome indígena: MUÃTÜCÜ
Significado: Grande onça

Irinice Gonçalves • 37 anos
Etnia: Desana
Nome indígena: PIU
Significado: Acolhedora de gente

Encontros de Águas
São locais de convivência e dinâmicas
Os rios que modelam a terra
A vida diversa que se expressa e comunica
Gente que não se reconhece mas vive junto
A luta diária para ser e respeitar a diferença
Conflitos? Eles moldam a geografia humana
Eles impulsionam a evolução da vida
Mas ao final é no encontro
que a verdadeira diversidade
se expressa na Amazônia
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Realização
Museu da Amazônia- Musa
Coordenação Geral:
Ennio Candotti Rita Mesquita
Responsáveis Técnicos:
Arqueologia:
Anne Rapp Py-Daniel Bruno Marcos Moraes
Eduardo Góes Neves Helena Pinto Lima Maria
Tereza Vieira Parente Silvia Cunha Lima
Ictiologia:
Jansen A. S. Zuanon José Alves Gomes Diana José
Ferreira Renata Schmitt Regina Dácio Arnold
Carvajal
Plantas comestíveis não-convencionais:
Valdely Kinupp Fabiane Suelen Costa Costa, José
Raimundo Rodrigues Rosana Subirá
Antropologia:
Alfredo Wagner Berno de Almeida Luís Augusto
Pereira Lima Andrea Borghi Benedita Lana –
Desana Juscimeire Trindade – Wanano Irinice
Gonçalves – Desana Pedrina – Tucano Rafael
Custódio – Ticuna Eraldes Gomes – Ticuna
Raimundo – Pajé Desana Patrícia – Baniwa Aldeia
Desana – Tupé
Dinâmica de áreas alagadas:
Maitê Piedade Hilandia Brandão da Cunha Sammya
D’Angelo Aline Lopes
Etno-astronomia:
Germano B. Afonso Luciana Cunha
Colaboração:
Nova Cartografia Social da Amazônia Associação
das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro –
AMARN Jocilene Gomes da Cruz Coordenação
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira –
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Coiab Carmen do Vale Instituto Histórico e
Geográfico do Amazonas – IGHA José Geraldo do
Anjos Fundação Estadual de Proteção ao Indígena –
Fepi Jocilene Gomes da Cruz e Chris Lopes da
Silva Instituto Socioambiental – ISA Adeilson Lopes
da Silva e Daniel Martini Associação dos Moradores
da Comunidade Uberê-Puraquequara - AMACUP
Projeto Arquitetônico e Museológico:
Almir de Oliveira Paula Rêgo Andreza Pimentão
Fotos:
Fernanda Preto, Renata Schmitt, Rodolfo Paes,
Anselmo da Fonseca, Val Moraes, Valdely Kinupp,
Christiane Krambeck, Sammya D’Angelo, Jochen
Schoengart, Joneide Brito
Programação visual:
Marcelo Menezes
Artistas Plásticos:
Roberto Suarez Rengifo (móbile) e ceramistas da
Fábrica de Vasos do senhor Antônio – São José III
Audiovisual:
Paulo Freire João Vicente
Produção:
Equipe Musa:
Álvaro Roberto Moraes, Angela Susan Fleming,
Antonia Barroso, Fábio Oliveira, Flávia Amend, Jane
Dantas, João Bitar, Kamila Botelho Amaral, Leonardo
Rodrigues, Maria do Socorro, Maria Rita Oliveira,
Roberta Said, Roberto Suarez, Rosemary Vieira,
Rubenaldo da Silva, Vanessa Gama
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Apoio Técnico

Patrocínio

