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DESTINO DE CENÁRIOS MEMORÁVEIS, O RIO AMAZONAS ENTROU PARA A 
ROTA DO TURISMO DE LUXO COM UMA CHARMOSA NAU, QUE CARREGA EM 
SI A MISTURA DO DESIGN CONTEMPORÂNEO E O ESTILO CLÁSSICO E 

TRADICIONAL PERUANO. PROJETADA PARA DESBRAVAR A RESERVA NACIONAL 
PACAYA-SAMIRIACAUSAR, A EXPEDIÇÃO ENCONTROU A FÓRMULA PERFEITA DA 

NAVEGAÇÃO DE EXPEDIÇÃO E DA EXTREMA SOFISTICAÇÃO
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Minha jornada de sete dias abrangeu os três podero-
sos afluentes do Rio Amazonas – o Maranon, o Ucayali 
e o Puinahia. A aventura partiu de Iquitos, capital da 
Amazônia peruana, na Reserva Nacional Pacaya-Sami-
ria, que só pode ser acessada por água ou ar. Colorida e 
cheia de contrastes, seu comércio caótico, formado por 
pequenas casas, divide espaço com belos edifícios de 
estilo europeu, construídos durante a febre da borra-
cha na região, no século 20.

Projetado em 2011 e reformado em 2015 pelo ar-
quiteto peruano Jordi Puig, o barco que nos hospedou é 
a tradução de um hotel butique flutuante. Nos moldes dos 
cruzeiros que navegam pelos oceanos levando turistas de 
um continente a outro, a Aqua Expeditions foi a primeira 
empresa de viagens de aventura a introduzir cruzeiros de 
luxo no Peru. Elegante em sua alma, o barco foi construído 
sobre um casco de 45 m de comprimento e 9 m de largura. 
A estrutura lembra muito uma “casa na floresta”. Interna-
mente, ele possui uma decoração voltada para tons neu-
tros e claros, piso de madeira natural, transmitindo assim 
uma sensação de paz e conforto, e ambientes espaçosos e 
ao mesmo tempo acolhedores, onde a natureza se encar-
rega da iluminação Absolutamente todos os detalhes são 
importantes – vale destacar a estação de tratamento de 
água e o baixíssimo consumo de combustível do motor, 
que atende a todos os padrões ambientais internacionais. 
A embarcação tem capacidade para receber somente 32 
hóspedes e 33 tripulantes. São no total 16 suítes. O pri-
meiro convés traz oito delas – quatro interconectadas –, a 
plataforma de lançamento para as excursões.

Iluminadas pelas janelas panorâmicas, do chão ao 
teto, as suítes climatizadas possuem 23,2 m² e parecem 
ainda maiores. O visual orgânico da madeira, que decora 
cada uma delas, segue pelo acolhedor sofá e pela roupa de 
cama, feita de seda e algodão peruano de alta qualidade. 
A pedida é deixar as cortinas permanentemente abertas 
e relaxar no vaivém das águas. A vista se delicia com a 
paisagem, que muda a cada curva. Durante o nascer do 
sol, da cabine é possível observar araras que despontam 
da copa das árvores e botos cor-de-rosa, que nos seguem 
com piruetas, exibindo-se o tempo todo.

Já o segundo pavimento reúne outras oito suítes, 
cozinha, sala de jantar e uma pequena loja que vende 
desde roupas e artesanato produzido pelas comunidades 
que visitamos,até delicadas joias. Na sala de refeições,  os 
pratos servidos csão outra aventura maravilhosa. Pedro 
Miguel Schiaffino, prestigiado chef peruano, responsável 
também por dois dos mais sofisticados restaurantes em 
Lima – o Malabar e o Amazonas –, consegue utilizar a ge-
nerosidade dos produtos locais e combinar de forma ele-
gante os ingredientes da Amazônia, mesclando sabores 
peruanos com um leve toque da cozinha internacional. 
De forma elaborada e criativa, os pratos são harmoniza-
dos com vinhos de safras exclusivas. 

A sala, decorada com arte contemporânea pe-
ruana, entrega ao hóspede a possibilidade de se sentar 
somente com seu par ou em mesas comunitárias. Os lu-
gares não são marcados, transformando conhecidos em 
uma pequena família ao final da jornada. Voltado para o 
bem-estar, o último andar tem como destaque o deque de 

observação, de onde se pode contemplar toda a beleza do 
horizonte em 360 graus. O lounge ao ar livre tem parte 
do dia banhada pelo sol. Espreguiçadeiras confortáveis 
incentivam o relaxamento com o balanço do rio. A outra 
área é protegida por um toldo amplo, criando um espa-
ço ideal para relaxar ou ler um livro. Na extremidade do 
deque, encontra-se a jacuzzi, perfeita para descansar nos 
fins da tarde, sentindo a brisa passar enquanto a vida na 
Amazônia desliza suavemente.

No último andar, encontra-se também uma peque-
na academia de ginástica, com esteira e bicicleta ergomé-
trica voltadas para a janela, tornando assim a atividade 
mais prazerosa. Há um quarto para a massagem e a sala 
de convivência, onde são conduzidas todas as palestras, 
abrangendo temas que incluem reflorestamento, hábi-
tos dos ribeirinhos e estudo dos pássaros locais. Os mais 
concorridos, porém, são os workshops com o chef que se 
ensina, por exemplo, o passo a passo do famoso ceviche, 
feito com peixe cru marinado no limão.

MOVIMENTOS AQUÁTICOS 
Por meio desse complexo sistema fluvial que corta o tre-
cho de selva deste país da América Latina, os passageiros 
têm acesso a uma das floras mais diversas do mundo, com 
cerca de 40 mil espécies vegetais, além da fauna silvestre, 

que representa cerca de 20% das espécies do planeta, em 
que se somam mamíferos, aves, anfíbios, répteis, peixes 
e invertebrados. O contato com a natureza, aliás, é uma 
constante e se dá logo pela manhã, quando o telefone do 
quarto toca, acordando hóspede por hóspede e convidan-
do para o delicioso café da manhã. 

Logo após a primeira refeição, partimos para a 
aventura. Vestidos com coletes salva-vidas, todos se 
deslocam para a área de embarque, no primeiro convés, 
onde estão disponíveis cestas carregadas de repelentes 
e protetores solares. Em cada um dos quatro barcos em-
pregados no tour, chamados de voadeiras, estão o con-
dutor (capitão), o guia naturalista e um paramédico. O 
grande diferencial da experiência está na qualidade dos 
guias, competentes e entusiasmados. As horas voam na 
confortável voadeira, e o movimento suave do barco que 
cruza as águas escuras mexe com nossos corpos, que se 
curvam e se inclinam o tempo todo, sempre à procura de 
novidades, olhos bem abertos, ouvidos atentos a todos os 
pequenos sinais que os guias nos oferecem. Um verdadei-
ro safári fluvial, onde muitas vezes permanecemos com-
pletamente hipnotizados pelo reflexo da mata nas águas, 
formando uma espécie de caleidoscópio.

Com cerveja gelada ou suco natural, brindamos 
o tempo todo, festejamos quando no topo das árvores 
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N O SENTIDO HORÁRIO, A PARTIR DA FOTO ACIM A, 
SUÍTE; VOADEIRAS EM AÇÃO; E G ASTRONO MIA PERUANA
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encontramos gigantes iguanas a tomar sol, quando pre-
guiças penduradas somente por três garras descem len-
tamente entre os galhos em nossa direção ou  quando ani-
mados e barulhentos macacos festejam nossa chegada. 

Visitas às comunidades rendem boas conversas, fa-
mílias abrem as portas de sua casa e realmente nos fazem 
sentir como se fizéssemos parte de sua vida. Visitamos al-
gumas escolas e doamos materiais escolares e de primeira 
necessidade aos alunos, que com um sorriso aberto can-
tam e dançam, transmitindo uma alegria única – a alegria 
daqueles que não cresceram entre quatro paredes. Ajuda-
mos também as comunidades ao comprar o colorido arte-
sanato que produzem, entendendo e praticando então o 
turismo sustentável. Com o passar dos dias, aprendemos 
e entendemos a relação que possuem com a natureza e a 
sua dependência do rio. Durante as cheias, quando o nível 
da água sobe muitos metros, o único meio de locomoção é 
a canoa. É quando eles se embrenham na mata e colhem 
frutos e sementes da copa das árvores. Já nas vazantes, 
quando o volume da água cai drasticamente, o solo ume-
decido e fertilizado está preparado para receber todas as 
sementes coletadas – elas brotam e são colhidas logo an-
tes da nova cheia, fechando o ciclo das estações.

Durante nossa travessia, podemos avistar peque-
nas plantações de mandioca, banana e pimenta enraiza-
das entre a mata nativa. Nossos guias costumam dizer 
que nessa grande região não há inverno, verão, primavera 
ou outono, mas a época de cheia e a de vazante. Com ca-
dernos na mão, e binóculos a postos, os hóspedes apaixo-
nados por aves anotam cuidadosamente todas as espécies 
que avistam. Logo na primeira saída, entendemos que 
precisamos ensinar nosso olhar. Aparentemente, um cipó 
retorcido se transforma de perto em uma bela serpente 
ou, entre longas folhagens verdes, avistamos pequenos 
sapos camuflados.  À noite, o desafio está em procurar ja-
carés, sapos e outras espécies noturnas. Com a ajuda de 
lanternas, somos conduzidos por canais misteriosos até 
os olhos desses animais, que brilham em contato com a 
luz, travando um verdadeiro duelo com as estrelas no céu. 
As experiências propostas pelos guias naturalistas, em-
penhados em sugerir formas responsáveis de interação 
com o ambiente, deixam clara a ideia de que tudo se co-
necta e se interliga. Aprendemos, por exemplo, que a pi-
ranha, além de servir como alimento para a comunidade, 
tem dentes que também podem ser convertidos em pon-
ta de flechas e até mesmo transformados em pente para 
o cabelo. “Tudo está conectado”, afirmam. As sementes 

das frutas descartadas pelos macacos de cima das árvo-
res caem nas águas, se transformam em alimento para os 
peixes e, depois de digeridas, compõem o insumo que faz 
crescer nossas árvores. Para garantir uma refeição farta, 
o ribeirinho procura onde estão os macacos – um cardu-
me de peixes estará logo abaixo deles.

Pude observar que, apesar de as pequenas comuni-
dades que ainda chamam a floresta de sua casa estarem 
diminuindo, muitas persistem, combinando o tradicional 
modo de vida com algumas pequenas modernidades e me-
lhorias, como os inúmeros painéis solares. Em Nauta, uma 
das paradas, experimentamos o famoso táxi local, o tuk-
tuk, uma pequena moto com garupa para duas pessoas, e 
rumamos para um mercado típico da região, onde encon-
tramos saborosos surubins, capararis e outros peixes va-
liosos, que chegam aos entrepostos puxados por canoas e 
suas redes. Por lá, as galinhas vivas funcionam como uma 
moeda de troca. Reza a lenda que muitas pessoas chegam 
a utilizá-las até para pagar consultas médicas.

Em uma caminhada opcional pela floresta, incluída 
na programação, o hóspede participa de uma experiência 
maravilhosa! Percorrer trilhas fechadas por entre árvo-
res centenárias e imponentes, durante quase uma hora, é 
de tirar o fôlego, em todos os sentidos. Durante o trajeto, 
pudemos avistar inúmeros animais nativos, como cobras 
e tarântulas, e mesmo os pequenos, coloridos e temíveis 
sapos venenosos. Nosso guia nos ensinou técnicas de so-
brevivência e explicou também sobre as utilidades co-
merciais e medicinais de inúmeras plantas.

A programação continua extensa, com passeios de 
caiaque entre verdadeiras trilhas aquáticas, em que o si-
lêncio só era interrompido pelo barulho dos remos, que 
cortavam as águas, e pelos passarinhos, que nos acom-
panhavam, com direito a um mergulho refrescante no 
rio e até passeios de bicicleta. Depois de navegar durante 
a tarde, o retorno para a nave-mãe é quase sempre pre-
senteado com um maravilhoso e dourado pôr do sol. No 
desembarque, após um dia intenso e energizante, somos 
recebidos pelo capitão, que nos aguarda com um delicioso 
suco natural e perfumadas toalhas geladas e refrescantes.

E assim segue a vida a bordo, mansa como o rit-
mo da selva, cruzando o imponente Amazonas – uma 
viagem de volta à própria alma. Como diz o escritor 
Gary Snyder:  “A natureza não é um lugar para se visi-
tar. É a nossa casa”.  •

site www.aquaexpeditions.com
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SENTIDO HORÁRIO, NASCER 
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