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NO CAMINHO 
DAS ÁGUAS

Navegar pelo rio 
Negro a bordo de um 
hotel flutuante é uma 
maneira confortável 
– mas não menos 
emocionante –  
de conhecer a  
floresta amazônica

Luzes e sombras 
criadas pelo 
pôr do sol são 
refletidas no rio 
Negro

* ESTA REPORTAGEM É DE OUTUBRO DE 2012 E TODOS OS SERVIÇOS FORAM CHECADOS E ATUALIZADOS NO MÊS PASSADO
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Viajar pela Amazônia pode criar expec-
tativas intimidantes. Não há ninguém 
num raio de dezenas de quilômetros. 
Faz calor. Animais perigosos são os 
donos do pedaço. Quando o barco para 
no meio do rio Negro e o comandante 
anuncia nosso mergulho inicial, todo 
mundo parece receoso, esperando o 
outro entrar na água primeiro. Mas isso 
é rápido e não vai mais se repetir, pois, 
enquanto o grupo de turistas relaxa nas 
águas mornas, calmas e escuras (mas 
limpas) do afluente esquerdo do rio 
Amazonas, dois pares de botos surgem 
em seu passeio de final de tarde, emer-
gindo a poucos metros de distância, 
como se dessem boas-vindas em nome 
da fauna local. Difícil não ser conquis-
tado por um cartão de visitas assim.

Para chegar até aqui, viajamos de 
carro por cerca de duas horas a par- 
tir de Manaus rumo a Novo Airão, 
ponto de partida e chegada da expe-
dição, a 220 quilômetros de distância 
da capital amazonense. A bordo do 
Jacaré-Açu, um barco de três andares 
e 20 metros de comprimento feito sob 

medida para esse tipo de viagem, nos 
deparamos com um conforto digno 
de cruzeiro, como definem as sue-
cas Ingela Hugert e Siw Gustafsson, 
funcionárias da União Europeia em 
férias pelo Brasil. São oito suítes com 
ar-condicionado, refeitório, sala de 
estar fechada com telão — em que são 
exibidos mapas e fotos dos lugares por 
onde vamos passar — e um deque para 
tomar sol, jogar conversa fora e obser-
var a natureza ao redor.

“Viemos preparadas para algo 
mais rústico”, confessam as amigas, 
enquanto saboreiam um café da manhã 

Em sentido horário, a partir da foto no alto, à esq.: 
visitantes nadam nas águas calmas e limpas dos 
rios da região; o barco Jacaré-Açu, com três andares 
e 20 metros de comprimento; e botos que chegam 
perto do barco para ser acariciados em Novo Airão

OS TURISTAS SE SURPREENDEM 
COM O CONFORTO DIGNO  

DE CRUZEIRO DO JACARÉ-AÇU
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repleto de frutas, sucos naturais de 
cupuaçu e goiaba, pãezinhos, tapioca 
com castanha-do-pará e mingau com 
banana-da-terra – tudo preparado por 
Zizelda de Araújo Pacheco, cozinheira 
da embarcação. Seus almoços e janta-
res trazem fartura de peixes de água 
doce – tambaqui, pacu, pirarucu – e 
pratos típicos, como o pato ao tucupi.

Durante cinco dias, as barreiras que 
separam os seres urbanos das florestas 
parecem se dissolver nos espelhos- 
d’água do rio Negro, um rio de cor-
renteza tão lenta que forma imensas 
piscinas naturais. A cor escura vem da 
acidez causada pela decomposição 
da vegetação ao longo dos seus 1.700 
quilômetros, e isso reduz a presença 
de mosquitos a tal ponto que é possível 
dormir nas cabines com as janelas 
abertas e o ar-condicionado desligado, 
ou mesmo em redes montadas em um 
bangalô sem paredes no mirante do 
Madadá, uma elevação nas margens 
do rio com 35 metros de altura, onde 
passamos a primeira noite na selva. 
Lá em cima, o nascer do sol joga luzes 
e sombras sobre a floresta e funciona 
como suave despertador para quem 
não imaginava uma integração tão 
confortável com a natureza.

De cima para baixo: 
focagem de jacarés à noite; 
frutas e doces servidos no 
café da manhã no barco

A paisagem varia conforme a época 
do ano, assim como o roteiro. No período 
de cheia, entre dezembro e maio, a 
imensidão do alagamento permite 
navegar próximo à copa das árvores, 
observando as mais de 200 espécies de 
pássaros pousando de galho em galho, 
com a linha do horizonte desenhando 
os limites entre o céu e a água. Na seca, 
entre junho e novembro, surge o leito de 
pedras do rio Negro, com suas praias 
de água doce e os animais que nelas 
vivem, como as ariranhas. “Cada época 
traz uma experiência diferente”, explica 
o guia Enilson Mesquita, há 24 anos 
conduzindo turistas pela região. O ca-
minho certo entre centenas de igarapés 
(canais formados durante a inundação 
da várzea) é indicado por GPS e sonares. 
Dias inteiros se passam sem a presença 
de nenhuma outra embarcação, princi-
palmente dentro da área do parque do 
Jaú, onde o acesso é controlado.

Floresta tropical
O Parque Nacional do Jaú é o maior do 
gênero no Brasil e Patrimônio Mun-
dial da Humanidade desde 2003. Com 
uma área de mais de 2,2 milhões de 
hectares, é também a maior área de 
floresta tropical contínua do planeta. 
As poucas famílias que vivem em suas 
margens são descendentes de índios 
ianomâmis e tucanos. 

DIAS INTEIROS SE PASSAM SEM A PRESENÇA DE NENHUMA OUTRA 
EMBARCAÇÃO, PRINCIPALMENTE DENTRO DO PARQUE DO JAÚ
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A partir da foto acima: passeio por 
igapó no parque do Jaú; flor de jambo; 
jiboia de estimação de uma das 
comunidades indígenas da região;  
e exemplar de macucu gigante, a 
árvore mais alta da várzea alagada, 
com mais de 60 metros de altura

Pessoas de hábitos simples, que moldam 
seu cotidiano a partir das condições 
que a natureza oferece. Encantada com 
o ritmo de vida na região, a cantora 
paulistana Nicole Salmi aproveitou a 
primeira de suas jornadas para tocar 
músicas dela e das tribos junto com as 
comunidades. “Esta viagem é comple-
tamente inspiradora, pois te leva para 
uma imersão muito rara. Conforme 
os dias passam, você vai se sentindo 
mais integrado ao ambiente, relaxa 
mais e deixa a mente ser absorvida pela 
floresta”, diz Nicole, que já prepara um 
disco com as canções e arranjos criados 
durante a expedição.

 Cinco dias podem parecer tempo 
demais para quem está acostumado 
com city tours de algumas horas, mas 
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quem já fez a viagem mais de uma vez 
garante que dez dias são o prazo ideal 
para conhecer tudo o que a Amazônia 
proporciona. Entre os espetáculos do 
nascer e do pôr do sol, os passageiros 
fazem passeios de canoa pelos igapós, 
observam em silêncio aves e maca-
cos em seu habitat natural, pescam 
piranhas e percorrem trilhas no 
meio da mata para conhecer lugares 
intrigantes (como as grutas de pedra 
do Madadá e a cidade perdida de 
Velho Airão, um resquício do ciclo da 
borracha no início do século passado). 
Nadar nas águas refrescantes dos rios 
Negro e Jaú vira uma reação quase 
automática ao fim de cada atividade. 
Os mais arrojados podem solicitar uma 
escalada nas árvores mais altas, como 
as castanheiras, o macucu gigante 

No alto, deque do barco  
Jacaré-Açu; acima, o amanhecer 

visto do mirante do Madadá

72 REVISTA GOL

DESCOBERTA AMAZÔNIA



Quem leva
EXPEDIÇÃO KATERRE
R. São Domingos, 3, Novo Airão, 
AM. Tel.: (92) 3365-1644. 
katerre.com.

EXPEDIÇÃO PELO  
PARQUE DO JAÚ 
R$ 7.960 o pacote individual de cinco 
dias com suíte e pensão completa. 

e a sumaúma, que chega a atingir 85 
metros de altura em 400 anos de vida. 
Mas a maior emoção certamente é a 
focagem noturna de jacarés.

Sob o luar amazônico e o mar de 
estrelas que baila conforme as ondula-
ções, os jacarés mantêm apenas o topo 
da cabeça para fora da água. Seus olhos 
brilham à luz das lanternas usadas pelos 
guias, que avaliam o tamanho do bicho 
e decidem se é possível agarrá-lo sem o 
risco de um ataque. É preciso segurar 
ao mesmo tempo a mandíbula (para que 
não se abra) e a cauda (para impedir seus 
movimentos). Caso contrário, melhor 
manter distância. Já o contato com os 
botos é bem tranquilo. Em Novo Airão, 
os simpáticos mamíferos chegam bem 
perto dos visitantes para ser acariciados 
de forma controlada. O pequeno Joshua 
Wenzel, 10 anos, que achava que só 

cachorros pudessem ser tão amigáveis, 
parece hipnotizado. “A natureza amplia 
os horizontes das crianças. Não dá para 
levá-las só à Disney, é preciso conhecer 
outras realidades”, diz o pai, o empresá-
rio Martin Wenzel.

De volta a Manaus, no trânsito de 
uma capital com mais de 2 milhões de 
habitantes, a sensação é de que retor-
namos ao universo de barulho, fumaça 
e cimento construído pelo homem, 
enquanto o paraíso continua ali perto, 
regido pela natureza. “Se eu, que sou 
da Europa, fico emocionada com a 
beleza deste lugar, imagine vocês, que 
possuem tudo isso dentro do próprio 
país”, constata Siw Gustafsson. A 
Amazônia continua sendo um enigma 
distante para boa parte dos brasileiros. 
Mas nunca foi tão fácil, e confortável, 
mergulhar em seus mistérios. 
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MANAUS (MAO) — GOL

Acesse www.voegol.com.br para mais opções de voos ou consulte 
seu agente de viagens. Voos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

ORIGEM SAÍDA                CHEGADA

São Paulo (GRU) 11h15        14h15

Brasília (BSB) 09h50        11h50

Fortaleza (FOR) 00h25       02h45

Rio de Janeiro (GIG) 11h45       14h55

Buenos Aires (EZE) 01h10       05h10


