> Na Comunidade Boca do Mamirauá, o espelho d’água estimula os sentidos e faz com que o céu e o lago se fundam numa só
paisagem, enquanto as canoas aguardam pela próxima pescaria
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dia na floresta amazônica. Por detrás da
mata, o sol desponta e faz transbordar de
luz o Lago Mamirauá. No espelho d’água, o
reflexo branco das nuvens se mistura com
tons de amarelo não expostos pelo céu. De
canoa, deixamos esse cenário para invadir
os limites do igapó, a mata alagada. A luz
não nos acompanha. Em plena manhã, o
labirinto de raízes e galhos dificulta a passagem, enquanto as copas das árvores impedem a entrada de boa parte dos raios do
sol. Na proa da embarcação, o caboclo desvia dos arbustos e troncos que boiam. Vez
ou outra, um clarão denuncia: ali, não faz
muito tempo, tombou uma grande árvore. Estamos cada vez mais embrenhados na
selva. Então, entre os galhos altos, surgem
manchas alvas no breu do igapó. São macacos, um bando de dez uacaris-brancos, o
animal mais procurado dessas matas.
Nos últimos cinco séculos, pouca gente
teve esse privilégio. O uacari-branco era,
há poucas décadas, um animal praticamente desconhecido. A primeira descrição foi feita em 1847 pelo zoólogo francês

≥≥ Em 1983, Márcio Ayres procurava por um local apropriado
próximo a Tefé para seus estudos e, quase que por acidente,
percorreu um longo canal que o levou ao Lago Mamirauá
. Não apenas no aspecto visual, o uacari-branco é distinto
dos demais primatas amazônicos. Mais do que qualquer outro,
é especialista em se alimentar dos frutos e sementes
encontrados nas matas alagadas
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Amazônia ocupa mais de 100.000 km² e,
embora a área de igapó corresponda a pouco mais de 2% do total da Grande Floresta,
isso representa um território maior que o
da Inglaterra. Em rios volumosos como o
Purus e o Japurá, pode-se viver a experiência surrealista de, num pequeno barco, remar por várias centenas de quilômetros,
subindo ou descendo o rio, sem nunca sair
da sombra do igapó1.
É preciso ser forte para sobreviver a tantas variações. Fauna e flora encontradas
nesses ambientes ostentam um elevado
índice de endemismo, ou seja, só existem
na várzea. No caso dos animais terrestres,
se, por um lado, o número de espécies
que conseguem resistir a condições tão
extremas é limitado, por outro, propicia
o surgimento de adaptações únicas2. Já os
peixes apresentam maior variedade nessa
área de várzea do que em outros pontos
da Amazônia.
Regra semelhante, por sinal, vale para o
homem. A gente aguerrida de Mamirauá

> A cigana é muito comum nas matas inundadas.Um par delas
exibe seu voo desengonçado sobre o Lago Mamirauá
.> Entre os mamíferos encontrados no igapó, as preguiças
estão bem adaptadas para o consumo de folhas, como
demonstra a preguiça-comum ao se banquetear com a
vegetação próxima ao Cano do Apara
.. A exemplo do que acontece em terra firme, as flores do
igapó contam com vários recursos para atrair polinizadores.
A mata densa da selva tropical excluiu o vento desse papel
. Seja em quantidade ou diversidade, os insetos são os animais
mais bem sucedidos da floresta pluvial
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E

m Mamirauá, reina a água. É na dinâmica anual de cheia e seca que se encontram
as chaves para a abundância e a escassez.
Sempre foi assim no Médio Solimões. Ao
ser humano, resta adaptar-se a essa realidade, já que também o seu porvir está nas
mãos caprichosas das chuvas. Exposto às
alternâncias do clima, o caboclo das áreas
alagadas não difere, sob vários aspectos, do
sujeito da terra firme amazônica. Ambos
guardam em seus traços fisionômicos e nas
tradições culturais a herança indígena. São
cordiais, embora desconfiados, não temem
a selva e se alimentam, sobretudo, de peixe
e mandioca. Destoam, porém, num ponto
em especial: a cada estação, a floresta inundada demanda um novo início. Não raro,
quase do zero, pois uma enchente maior
que o esperado pode dar cabo da roça, da
criação de gado, da própria casa e até de
crianças desavisadas. O caboclo da várzea
é o mestre do recomeço.
Para compreender a vida dos moradores
da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá é preciso antes inteirar-se

≥≥ Crianças se divertem em comunidade na Reserva
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Por meio do
Programa de Educação Ambiental, elas irão crescer conscientes
da necessidade do uso sustentado dos recursos naturais
. As moradias, construídas no estilo palafita (sobre pilastras
de madeira) e, geralmente, iluminadas por lamparinas, ficam
ilhadas durante o auge das inundações. Sem barco, não tem
como sair de casa
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