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OS REFÚGIOS DA ATRIZ  
PELO PLANETA E COMO ELA 
PERDEU O MEDO DE AVIÃO

The actress’s getaways around the world and how she overcame her fear of flying

SandraBullock
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Por By Sarah Maluf,   
da from Amazônia Amazon  

Fotos Photos André Klotz

A OUTRA 
MARGEM DO 

RIO
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{ across the river from here } 
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THE PROPOSAL IS INTRIGUING: a cruise of the 
Peruvian Amazon on a small ship. The three-day, 
340-kilometer route will follow the Amazon River and 
include wildlife spotting, fishing and rainforest expedi-
tions. The trip begins in the town of Nauta, in north-
eastern Peru. Getting there takes a flight to Lima and 
a connection to Iquitos, followed by a two-hour, 
100-kilometer car trip to the city’s port, which is Peru’s 
largest river port and the starting point for ecotourism 
expeditions into the Peruvian Amazon.

EARLY IMPRESSIONS
After the long trip, a taster’s menu dinner awaits on 
board the M/V Aqua, where we will stay for the next 
few days. Treats include colorful local dishes like puréed 
aguaje and camucamu pie. The restaurant is one of the 
coziest places on the boat, which feels more like a float-
ing boutique hotel. A bar, a deck and comfortable rooms 
with subdued décor round out the amenities. I consider 
spending the night stargazing from the panoramic win-
dow, but sleep gets the better of me before.

DOLPHINS, PIRANHA AND ALLIGATORS
The first morning, I meet my fellow travelers and, on 
board small speedboats, we leave in search of the wild-
life on the Pacaya Samiria Reserve, an area twice the 
size of Massachusetts that is also home to around 
100,000 riverside community dwellers.

Tour guide Ricardo Urrunaga searches for ana-
conda, one of the Amazon’s main attractions. But our 
focus shifts as river dolphins surface next to our boats, 
as if tracking us. For our next activity, I manage to 
catch several piranha, which give me the courage to 
face the day’s greatest adventure.

PARA QUEM NUNCA FOI MUITO ADEPTA A VIAGENS TRADI-
CIONAIS de navio, a proposta parecia no mínimo instigante: fazer um 
cruzeiro em um barco de pequeno porte em plena Amazônia peruana. 
O roteiro de três dias – e um total de 340 quilômetros aproximadamen-
te – seguiria o curso do rio Amazonas e incluiria a observação de animais 
selvagens, pesca e expedição pela floresta entre as atividades. Embarquei 
na ideia, disposta a desvendar essa experiência nada óbvia. 

O cruzeiro começa na cidade de Nauta, parte da província de 
Loreto, no nordeste do Peru. Para chegar até lá, o primeiro passo 
é pegar um voo até Lima e fazer conexão para Iquitos. Depois, 
são mais 100 quilômetros  de estrada – cerca de 2 horas de carro 
– até o porto, o principal fluvial do país e ponto de partida das 
expedições de ecoturismo pela Amazônia peruana.

PRIMEIRAS IMPRESSÕES
Depois de enfrentar a longa jornada, somos recebidos no embar-
que com um jantar-degustação a bordo do M/V Aqua, que nos 
hospedará pelos próximos dias. No cardápio, pratos elaborados 
da culinária típica, como purê de aguaje, chamado de buriti no 
Brasil, e torta de camu-camu, fruta local rica em vitamina C, com 
aspecto semelhante ao da jabuticaba. Refrescantes e saborosas, 
as receitas têm o colorido e o sabor tropicais.

O restaurante é um dos ambientes mais charmosos e acon-
chegantes do barco, que mais parece um hotel-butique flutuante. 
Bar, deque e confortáveis quartos com decoração sem excessos 
completam as instalações. Para entrar ainda mais no clima, penso 
em passar a noite observando as estrelas das janelas panorâmicas. 
Mas sou vencida pelo cansaço e, antes que a navegação comece, 
caio no sono. Por algumas horas, a calmaria das águas do rio e o 
silêncio me fazem esquecer que não estou em terra firme. 

BOTOS, PIRANHAS E JACARÉS
No primeiro dia, logo pela manhã, conheço meus companheiros de 
viagem – um grupo formado por casais e famílias vindos da África do 

Uma mistura de sensações, sabores e visões marcou o roteiro de nossa  
repórter em um cruzeiro-butique pela Amazônia peruana

A blend of sensations, flavors and sights on our reporter’s boutique cruise  
of the Peruvian Amazon

O barco M/V Aqua na parte peruana do rio Amazonas: capacidade para 24 passageiros e quartos com vista panorâmica. Abaixo, os barcos de pesca da expedição
The M/V Aqua in the Peruvian section of the Amazon River: 24-passenger capacity and rooms with panoramic views. Below, the expedition’s fishing boats 
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After plucking a juvenile alligator from the river, 
Julio Parrano Gareia, our other guide, challenges us. 
Filled with the spirit of adventure, I decide to try 
holding the animal. Our presence rattles him and a 
bigger, braver, specimen on another speedboat. I 
must admit that that was not just the greatest 
adventure, but the tensest moment of our trip.

A LESSON ON BOARD
The next day’s attractions include a walk through the 
thick jungle that teaches us about the local flora. 
Amid the diversity, the giant water lily of fame is 
most popular among visitors – and finding one is 
quite an event.Back on the boat, another lesson keeps 
guests entertained: chef David Luna Muillca teaches 
us how to prepare ceviche. Englishwoman Jigna 
Patel, 23, is very keen on the recipe. She, like many in 
our group, came to Peru to visit Machu Picchu and 
used the opportunity to see the Amazon. She is also 
one of the few who don’t swim in the river.

Julio tells that piranha and alligators are ubiqui-
tous, but swimming is safe in some spots. The heat 
and the approaching end of our trip make me forget 
about the danger. The cool water is a relief. Chilly 
undercurrents blend with the lukewarm surface 
water – and it feels delightful.

FAREWELL
On our final evening, the M/V Aqua’s crew has a sur-
prise for us: with musical instruments in hand, tour 
guides, waiters and even the captain throw a party 
that goes into the night.

By morning, before debarking and making my 
way back to Brazil, we are greeted by a typical per-
formance at the Puerto Prado community; one of the 
213 villages in the Pacaya Samiria Reserve, it is inhab-
ited by Cocama tribesmen who live from fishing, 
crafts and rice and cassava crops. Their humble stilt 
houses feature hammocks to take in people who are 
passing by – a treat I cannot enjoy because time is 
short. The village is used to visitors and even has an 
official hostess, Eusabia, who makes a point of gath-
ering her people together on the banks of the Amazon 
to bid us farewell. One more image that, like so many 
others, will be hard to forget.
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Da esquerda para a direita, de cima para baixo: encontro de barcos de  
pesca no rio Amazonas; o talentoso chef  do cruzeiro, David Luna Muillca;  
o bar do M/V Aqua, ponto de encontro nos fins de tarde; a pesca das 
piranhas; e o registro das crianças de uma comunidade ribeirinha.  
From left to right: fishing boats on the Amazon River; talented cruise chef 
David Luna Muillca; the M/V Aqua’s bar, a late-afternoon meeting point; 
fishing for piranha; and a view of a riverside community’s children
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Sul, Austrália, México, Inglaterra e Estados Unidos. Divididos em 
pequenas lanchas de expedição, deixamos o M/V Aqua em busca 
dos animais selvagens que habitam a reserva Pacaya Samiria, uma 
área de preservação de 20 mil quilômetros onde vivem cerca de 100 
mil pessoas, a maioria em comunidades ribeirinhas.

O experiente guia Ricardo Urrunaga olha de um lado para o 
outro tentando encontrar a famosa cobra sucuri, uma das grandes 
atrações da fauna amazônica. Mas uma surpresa muda o foco, 
quando botos-cor-de-rosa e golfinhos surgem ao lado de nossas 
lanchas, como se acompanhassem o trajeto. Começo a perceber 
que na Amazônia é assim: não há roteiro pronto e a sorte é fator 
importante. Na atividade seguinte, por exemplo,  durante a pesca 
esportiva de piranhas, consegui fisgar vários peixes, uma conquis-
ta para quem nunca tinha pescado, e  que me encheu de coragem 
para encarar mais adiante a maior aventura do dia. 

Depois de tirar um filhote de jacaré com as mãos do rio, o 
outro  guia, Julio Parrano Gareia, lança o desafio: “Quem se arris-
ca?”. Tomada pelo espírito aventureiro, resolvo segurar o bicho 
– que parece mais medroso do que eu. Inquieto, ele fica incomo-
dado com a nossa presença, assim como outro exemplar da espé-
cie, só que maior e mais corajoso, capturado em outra lancha do 
grupo. Confesso que esta não só foi a maior aventura, mas o 
momento mais tenso da viagem. A tranquilidade só voltou aos 
barcos quando os guias devolveram os animais ao rio. 

Uma breve parada para assistir ao pôr do sol ajuda a acalmar os 
ânimos. O céu alaranjado torna o cenário ainda mais inesquecível e, 
mesmo ao anoitecer, continuamos atentos. Perceber a floresta de 
noite é uma experiência bem diferente: as belas paisagens dão lugar 
à escuridão total e o som dos animais fica ainda mais em evidência. 
Em quase estado de meditação, deixamos as lanchas de expedição 
para embarcar de volta no Aqua e seguir viagem. 

AULA A BORDO
Entre os passeios do dia seguinte, uma caminhada pela densa flores-
ta nos ensina sobre a flora local. Segundo estudo recente publicado 
na revista Science, estima-se que existam cerca de 16 mil espécies de 
árvores em toda a Amazônia. Mas entre tanta diversidade a vitória-
régia é a planta mais procurada por quem visita a região – encontrar 
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uma, aliás, é um acontecimento. Típica da selva baixa da Amazônia 
peruana, ela tem ali as condições propícias para o seu desenvolvi-
mento: temperatura média de 28ºC e alta umidade.

De volta ao barco, outra aula entretém os viajantes: sob a orien-
tação do chef David Luna Muillca, aprendemos a preparar um 
ceviche com peixes frescos, limão, coentro, cebola roxa, salsão e 
pimenta. A inglesa Jigna Patel, 23 anos, que viajava acompanhada 
da irmã, era uma das mais interessadas na receita. Ela, assim como 
grande parte do grupo, veio ao país para visitar Machu Picchu e 
aproveitou para conhecer a Amazônia, que tem 13% de sua área 
em terras peruanas. “Navegar é o melhor jeito de sentir um lugar”, 
comenta Jigna, uma das poucas do grupo a não pular no rio na hora 
do mergulho. Piranhas e jacarés, segundo o guia Julio, estão em 
todo lugar, mas há alguns pontos em que as águas são seguras para 
banho. O calor e o fim da viagem me fazem esquecer do perigo. 
Correntes geladas se misturam à temperatura morna da superfície 
– a sensação é deliciosa! Um alívio para quem, até então, só sentia 
o balanço de cima do barco. A conclusão? Nadar em plena 
Amazônia é indispensável antes de ir embora.

A DESPEDIDA
Na última noite a tripulação do M/V Aqua prepara uma surpre-
sa a bordo: acompanhados de instrumentos musicais, guias, 
garçons e até o comandante armam a maior festa, que segue 
madrugada adentro para a turma animada. 

Já de manhã, outra recepção calorosa nos faz sentir ainda mais 
em casa. Antes do desembarque para a volta ao Brasil, somos 
recebidos na comunidade de Puerto Prado, próximo a Nauta. O 
local, um dos 213 vilarejos que compõem a reserva Pacaya Samiria, 
é habitado por índios cocama que vivem da pesca, do artesanato 
e da plantação de arroz e de mandioca. Nas casas simples de pala-
fita dos moradores não faltam redes para o descanso de quem 
está por ali de passagem – uma mordomia que não pude apro-
veitar pela falta de tempo. Habituado ao trânsito de viajantes, o 
povoado tem até uma anfitriã oficial, dona Eusabia. É ela, por sinal, 
quem reúne as crianças da comunidade  à beira do rio Amazonas 
para a despedida na partida de nosso barco. Uma imagem, entre 
tantas outras, difícil de esquecer.

Da esquerda para a direita, de cima para baixo: pôr do sol no rio Amazonas; detalhe 
do quarto do barco Aqua; um mico encontrado na mata durante a observação dos 
animais; o guia Julio com um filhote de jacaré; e o brinde do grupo a bordo 
From left to right, top to bottom: sunset over the Amazon River; detail of a room  
on board the Aqua; a marmoset found in the forest while animal-spotting; guide  
Julio with a juvenile alligator; and the group’s on-board toast
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COMO CHEGAR { getting there } 
www.avianca.com 
Vá até Lima e de lá pegue uma conexão para Iquitos.  
A Avianca tem voos diários do Brasil a Lima, no Peru,  
saindo do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Porto Alegre. 

Fy to Lima and catch a connecting flight to Iquitos.  
Avianca has daily Brazil-Lima flights departing from  
Rio de Janeiro, São Paulo and Porto Alegre.

O BARCO { the boat  } 
aquaexpeditions.com 
Especializada em cruzeiros-butique, a empresa Aqua 
Expeditions oferece roteiros para a Amazônia peruana  
e para destinos como Camboja e Vietnã. As embarcações 
acomodam até 40 passageiros. Preços a partir de  
US$ 2.850, por pessoa e por três noites, sem a parte aérea. 

Aqua Expeditions specializes in boutique cruises and  
offers tours in destinations like Cambodia and Vietnam,  
down the Mekong River, in addition to the Peruvian 
Amazon. Boats hold up to 40 passengers. Prices from 
US$ 2,850 per traveler, for three-night cruises, air stretch 
not included.

QUANDO IR E O QUE LEVAR  
{ when to go and what to pack }
É possível viajar para a Amazônia peruana o ano todo.  
O clima bem quente é imprevisível e pancadas  
de chuva podem acontecer a qualquer momento. 

Os roteiros variam de acordo com a época.  
Durante a cheia dos rios, de dezembro a maio, 
lanchas de expedição chegam a áreas mais escondidas.  
Já o nível baixo das águas, de junho a novembro,  
permite a pesca e o melhor acesso à mata. 

Roupas leves são mais indicadas. Chapéu, óculos de sol  
e protetor solar também ajudam a aliviar o calor. Para os 
passeios de barco e as caminhadas na mata é indicado o 
uso de tênis ou sapatos confortáveis, calças de secagem 
rápida e blusas de manga comprida. Outra dica é ter 
sempre a máquina fotográfica e o binóculo à mão. 

The Peruvian Amazon’s season is year-round. The weather 
is hot and unpredictable, and rain may fall at any time. 

Tour routes vary depending on the time of the year. 
When the rivers are full (Dec.-May), speedboats reach 
more recluse areas. When they are low (Jun.-Nov.), 
fishing is better, and access into the forest is easier. 

Light clothing recommended. Hats, sunglasses  
and sunscreen help face the heat. 

For the boat rides and forest hikes, recommended  
attire includes sneakers or comfortable shoes, quick-dry 
trousers and long-sleeved tops. Keep your camera  
and binoculars handy at all times.

SERVIÇO { service }


