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uma expedição de sete dias 
pela amazônia leva ao topo da 
cachoeira mais alta do Brasil

Queda à vista

por HenriQue SkujiS    fotos SitaH
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t
atunca Nara mora em Barcelos, uma das 

quatro cidades às margens do rio Negro, 

entre Manaus e a fronteira com o peru. tem 

pele de índio e fala português com sotaque 

alemão. ostenta a tatuagem de uma tartaru-

ga no lado esquerdo do peito e protagoniza 

uma das histórias mais controversas já escu-

tadas na Amazônia. Como esta reportagem, no entanto, não é 

sobre ele, vamos deixá-la para depois. Estas páginas revelam 

a jornada de sete dias por rios e florestas ao cume da maior 

cachoeira do Brasil. Ela se chama Eldorado e suas águas des-

pencam majestosamente pelo paredão do monte tantalita, no 

estado do Amazonas, próximo à fronteira com a Venezuela. são 

353 metros de queda – altura equivalente à de um arranha-céu 

de 120 andares. para chegar lá, no topo da serra do Aracá, um 

dos últimos pedaços de terra intocados da América do sul, são 

necessários três dias de barco pelos rios Negro, Aracá e Jauari. 

outro dia de voadeira pelo igarapé preto e finalmente 48 horas 

– íngremes e intensas – de caminhada por um terreno tão incli-

nado que muito cabrito-montês não teria coragem de encarar. 

tatunca esteve lá  em cima inúmeras vezes.

Enquanto eu lia confortavelmente deitado na cabine, o Jaca-

ré-Açu flanava rio Negro acima. o barco de 62 pés (cerca de 20 

metros) de comprimento, todo de madeira, foi o último a sair dos 

estaleiros de Novo Airão. Dali, aliás, zarpou nossa expedição. A 

cidade é célebre pela atividade (quase extinta) dos carpinteiros 

navais ribeirinhos. Em acanhadas oficinas, esses artesãos cons-

truíram por décadas boa parte da esquadra que navega pelos 

rios da região. o desmatamento criminoso segue queimando  

5 mil quilômetros quadrados de Amazônia por ano, mas a lei e 

uma crescente conscientização ambiental cessaram a extração 

de madeira dos arredores da cidade. os três primeiros dias es-

correm sem pressa a bordo do Jacaré-Açu, com suas oito cabines 

espaçosas. são quase 800 quilômetros a uma velocidade de 15 

quilômetros por hora. A maior parte deles pelos canais ora estrei-

tos ora de dimensões oceânicas dos dois maiores arquipélagos  

fluviais do mundo: Mariuá e Anavilhanas.

A rotina no barco vai da leitura no convés ao papo com um caça-

dor ilegal de tartarugas. Do café da manhã frente a uma paisagem 

estonteante e sempre em movimento às saídas de voadeira para a 

pesca nos igapós. Visitas a cidades e vilarejos ao longo do caminho 

também estão incluídas no cardápio. Em Barcelos, 25 mil habitan-

tes, primeira capital do Amazonas, assistimos a uma missa na igreja 

lotada, vimos a semifinal do campeonato de futebol regional e pro-

vamos carne de paca. foi ali, na beira do rio Negro, que encontrei ta-

tunca em sua casa. Ele trabalha com índios ianomâmis na extração 

de sisal e é casado com a professora Anita Beatriz Katz Nara, chefe 

de gabinete da prefeitura. Diz ser filho de uma freira alemã com um 

índio da tribo ugha mogulala (!), formada por descendentes de sol-

dados nazistas vindos para a Amazônia em submarinos (!!). tatun-

O Jacaré-Açu repousa  
no rio aracá. na página  

ao lado, visita a Barcelos  
e o igarapé Preto
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ca também jura que nos arredores da serra do Aracá esconde-se 

uma cidade subterrânea (!!!) chamada Akakor, em forma de tar-

taruga (daí a tatuagem) e onde fica a grande pirâmide de Akahim. 

E tudo isso, me garantiu, sem jamais ter experimentado lsD. Mais 

à frente jogamos âncora em romão, onde vivem 13 famílias, para 

visitar a escola, brincar com as crianças e jogar bola no campo de 

grama à beira do rio Aracá. foi lá que embarcaram dois caboclos: 

Celestino dos reis e Alessandro Cordovil de souza. Eles se junta-

ram a nós para ajudar a expedição a, como diziam, “lograr êxito”. 

Vez ou outra, ao longo do caminho, o capitão do Jacaré-Açu 

desligava o motor. E o barco virava trampolim para um mergulho 

no Negro. pular na água a partir do convés, nadar sem direção 

ou apenas boiar ao sabor da correnteza – eis os esportes radi-

cais que praticávamos, enquanto o almoço era preparado pelas 

três cozinheiras. Não raro, tínhamos a companhia de botos cor-

-de-rosa ou cinza, estes últimos conhecidos como tucuxis. foi o 

que aconteceu próximo ao encontro do Negro com o Aracá – i.e. 

no meio do nada –, quando um pequeno cardume desses ma-

míferos nos circundou, a cerca de 20 metros. saltavam como se 

quisessem nos ver tanto quanto nós queríamos vê-los. 

A expedição entrou à direita, deixou o Negro e tomou o rumo 

norte pelas águas rasas do Aracá – apesar do calado de apenas 1 

metro, ideal para a navegação na época da seca, o Jacaré-Açu logo 

sinalizou ser melhor não avançar muito, sob risco de encalhar. No 

terceiro dia, o capitão jogou âncora. A partir dali, seguimos de vo-

adeira – pequena embarcação de metal e motor de popa. o con-

forto caiu, mas a emoção subiu. foram cerca de dez horas Aracá e 

Jauari acima. Enveredamos então pelo apertado e sinuoso igarapé 

preto, formado já pelas águas da cachoeira do Eldorado. o nome, 

diga-se, não faz jus à sua cor: ele é ferrugem. Uma floresta den-

sa, intocada, com palmeiras frondosas, margeia o curso d’água.  

A pequena largura e os troncos caídos, atravessados a cada curva, 

tornavam tudo mais emocionante e levemente perigoso. sentado 

na proa, Celestino sinalizava com gestos os perigos para Alessan-

dro, no comando do motor e do leme. ora o barco acelerava, para 

atacar um tronco por cima, numa manobra cheia de estilo. ora era 

preciso que todos desembarcassem e levantassem a embarcação 

sobre os ombros. Diversas vezes tivemos de usar a motosserra para 

vencer as árvores caídas que impossibilitavam a passagem.

só nos restava, portanto, aproveitar o anda-e-para e nos refres-

car no igarapé preto. Com cuidado, porém, para não pisar nas ar-

raias – a dica é arrastar o pé no fundo. o passeio, vez ou outra, era 

observado por um queixada, espécie de porco-do-mato. Apareceu 

também uma turma de ariranhas, curiosas, ariscas e prontas para o 

ataque, se ameaçadas. Macacos atiravam-se de árvore em árvore. 

Aqui, revoadas de araras são tão comuns quanto belas. igarapé aci-

ma, libélulas azuis e borboletas laranja coloriam a mata. A imprová-

vel cor ferrugem da água, onde nadavam peixes graúdos, dava um 

tom onírico ao cenário. De repente, de uma curva repleta de troncos 

retorcidos tal qual uma escultura de frans Krajcberg, avistamos um 

imenso paredão de pedra. Após a planície amazônica se estender 

por milhares de quilômetros, ali estava a serra do Aracá – parte do 

planalto das Guianas, uma sucessão de montanhas em formato de 

mesa que começa na Venezuela. Era lá para o alto que nos dirigía-

mos. Ainda faltava vencer esse  maciço de 1.300 metros de altitude 

para, enfim, mergulhar nas águas da cachoeira do Eldorado. 

A aventura a bordo da voadeira terminou numa pequena praia 

de pedra e lama. tiramos os chinelos, calçamos as botas. o primei-

ro trecho do trekking, de duas horas, foi manso, de inclinação leve. 

Naquela mata fechada, de ar úmido e terra molhada, o melhor é não 

uma conversa no metro final antes do igarapé Preto despencar majestosamente 353 metros pelo paredão do monte tantalita

Depois de passar por comunidades 
ribeirinhas, com direito a mergulhos 

no rio negro, a expedição chega 
ao topo da serra do aracá com 
auxílio de cordas e fica frente 

a frente com a cachoeira 
do eldorado. no caminho, encontros 
com arraias, macacos e bichos-pau. 
À noite, antes do sono na barraca, 

o preparo do jantar na fogueira
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parar. Mesmo porque formigas enormes estavam prontas para es-

calar nossas pernas. os mais precavidos vestiam perneiras contra 

eventuais ataques de cobras e aranhas – elas existem. A travessia 

de um córrego de águas limpas e lentas sinalizou a hora do primei-

ro acampamento: uma clareira onde Celestino, Alessandro e outros 

oito caboclos nos ajudaram a montar as barracas individuais. Hora 

de esquentar o substancioso jantar: arroz, carne moída e um tucu-

naré assado ainda de manhã, na 

cozinha do Jacaré-Açu.

Durante a refeição, voltamos 

a falar de tatunca. ouvi a voz 

dele gravada no celular, no dia 

anterior, em Barcelos, quando 

fiquei sabendo que nas déca-

das de 1970-80, com a promes-

sa de localizar a cidade perdida 

de Akakor, ele foi um requisita-

do guia de turismo na região. 

teve entre os clientes diversos 

estrangeiros – em 1983 chegou 

a guiar a trupe do mergulhador 

francês Jacques Cousteau. o 

fato de as inúmeras expedições comandadas pelo “índio alemão” 

nunca terem encontrado nem sombra de Akakor nada significam 

perto das acusações que pesam sobre ele. três turistas estran-

geiros – um americano, um suíço e uma alemã – desapareceram 

durante uma excursão comandada por tatunca. sumiram na flo-

resta. Mas deixemos o mistério para depois e voltemos à nossa 

saga. No segundo dia de caminhada é que são elas. Não é neces-

sário técnica de escalada, mas as mãos buscam sempre apoio em 

árvores, raízes, cipós ou pedras – tudo para ajudar o corpo a ven-

cer a inclinação quase vertical do paredão. Nos trechos mais com-

plicados, cordas presas às arvores auxiliam a subida. Mas não há 

motivo para pânico. Apesar de bem-vindo, não é preciso preparo 

físico de atleta. Nossa expedição era formada por pessoas entre 

20 e 60 anos de idade, pesando 

dos 60 aos 100 quilos. 

Conforme ganhávamos al-

tura, o pescoço insistia em virar 

para trás, procurando a magnífi-

ca paisagem que começava a se 

insinuar entre as árvores. Che-

gamos ao topo da chapada. An-

tes da comemoração, visitamos 

o mirante da cachoeira do Desa-

bamento. Com 200 metros de 

altura, tratava-se apenas de um 

aperitivo do que viria pela fren-

te. Mais meia hora de trekking 

e o estrondo da água anunciou, 

finalmente, a conquista da cachoeira do Eldorado. foi um momento 

de arrepiar. Entramos nas águas cristalinas e mansas. Dá para na-

dar sem perigo até um metro antes de o despenhadeiro engolir o rio 

e virar a cachoeira mais alta do Brasil. A sensação é tamanha que 

por horas a expedição se extasiou com o visual. Alguns se sentaram 

sobre as pedras. outros passeavam pra lá e pra cá. Gritos. fotos. 

silêncio. Bom mesmo é se deitar de bruços na beira do precipício. 

E ficar apenas com a cabeça solta, admirando a queda da água so-

verter montanha abaixo. Ao que se saiba, ninguém nunca chegou à 

base da cachoeira. Ainda é um pedaço de Brasil a ser conquistado. 

De repente, uma revoada de milhares de andorinhas, até então 

aninhadas atrás do véu aquático, tingiu momentaneamente o céu 

de preto. Quando o grupo se dissolveu, olhamos para baixo. E dis-

tinguimos um casal de ara-

ras sobrevoando a copa das 

árvores. outro casal. E mais 

outro. E ainda outro. Deze-

nas de pássaros voando em 

dupla, tingindo de vermelho 

e amarelo o tapete verde da 

floresta tropical. Não dava a 

menor vontade de ir embora. 

As horas passavam e todos 

seguiam deslumbrados com a 

paisagem. Do acampamento, 

já devidamente montado por 

Celestino e sua trupe, veio o 

chamado para o almoço: ham-

búrguer de frango, salame e provolone. tarde livre para andanças 

pelo cume e banhos de rio nas inúmeras piscinas naturais. À noite, 

um forte temporal nos lembrou de que estávamos na Amazônia. 

Hora de se refugiar confortavelmente na barraca para ler, escrever 

ou simplesmente deixar o pensamento voar – enquanto o mundo 

desabava lá fora. E sentir o sono chegar de mansinho. Uma sensa-

ção única, maravilhosa. Na manhã seguinte terminamos de explo-

rar o topo. Chegara a hora de, muito a contragosto, começar a volta 

para Novo Airão. Com direito a uma parada estratégica no mirante 

que nos deixou de frente para todo o esplendor da cachoeira do El-

dorado. A visão integral dos 353 metros de água em queda livre ins-

pirou novas fotos e muita meditação. Estávamos tristes por deixar 

o monte tantalita para trás. Mas também ansiosos para voltar ao 

conforto flutuante do Jacaré-Açu. 

E tatunca Nara? Bom, no fim 

da década de 1980, a polícia ale-

mã confirmou: seu nome é Gün-

ther Hauck, nascido em 5 de 

outubro de 1941 em Coburg, na 

Bavária. Nos anos 1960, por cau-

sa de dificuldades financeiras, 

deixou a mulher e os três filhos 

em Nuremberg. Mudou-se para 

o Brasil e se radicou no Amazo-

nas. passou uma borracha nas 

origens e criou sua lenda pesso-

al. De bem com a vida em Bar-

celos, nega qualquer acusação 

quanto ao desaparecimento dos turistas. tudo não passaria de  

fofoca de um guia concorrente. Não gosta de receber visitas, mas 

está à disposição para levar qualquer um até a cachoeira do Eldo-

rado. E, quem sabe, encontrar Akakor.

n www.katerre.com e www.turismoconsciente.com.br
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