
128 VIAJEMAIS 129VIAJEMAISVIAJEMAIS VIAJEMAIS

Depois de um dia intenso de passeios conhecendo os mistérios da natureza
na Amazônia, tudo que você deseja é um bom hotel. Mas em plena selva?
A sensação de dormir no interior da maior floresta do planeta e saber que

é possível fazer turismo com conforto e qualidade é um fato cada vez mais comprovável
no Brasil. Foi isso o que descobri ao conhecer o Pakaas Palafitas Lodge, no oeste
selvagem de Rondônia, já na fronteira brasileira com a Bolívia.

POR ANDRÉ PESSOA,  TEXTOS E FOTOSConforto na selva
Um hotel de luxo na Amazônia 

AmazôniaBrasil

Fomos ao oeste selvagem de Rondônia, na fronteira com a Bolívia,
para conhecer o Pakaas Palafitas Lodge, erguido em plena floresta

As águas dos Rios Pacaás Novos
(escura) e Mamoré (barrenta) não se

misturam, como as do Rios Negro e
Solimões: em frente a este espetáculo
natural está o Pakkas Palafitas Lodge
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O objetivo do hotel, criado como
num sonho do empreendedor Paulo
Saldanha, é oferecer uma vivência real
e única na imensa floresta amazônica.
Os hóspedes participam de diversas
atividades, que vão de visitas às co -
munidades ribeirinhas, passando pela
observação de animais como o boto
cor-de-rosa até compras na Zona
Franca boliviana. Os passeios são

organizados em pequenos grupos,
possibilitando uma maior interação
com a floresta.

Tudo começou em meados de
1997, quando Saldanha reuniu a fa -
mília, um arquiteto e passou quase um
ano viajando, pesquisando e conhe -
cendo os hotéis de selva do Brasil.
“Descobrimos duas coisas: que eles
não tinham conforto e que a deco -

ração era toda misturada”, diz. Com
essa experiência na bagagem, ele
voltou para Rondônia com uma ideia
na cabeça e muitos passos a seguir.

Um dos destaques do projeto do
Pakaas Palafitas Lodge é a inspiração
no modo de vida dos nativos da região,
enfatiza Saldanha. O hotel foi pro -
jetado sobre uma imensa palafita cir -
cu lar que, em alguns trechos, chega a

pouco mais de 15 metros de altura,
algo inédito na arquitetura ribeirinha.
Os tetos das cabanas são de palha, as
paredes revestidas com a madeira de
uma palmeira amazônica, a paxiúba,
e o chão coberto de azulejos boli -
vianos. Cada uma das 28 cabanas
procura representar a casa de uma
família local, decorada com arte sanato
indígena e com uma ampla varanda

Rio Pacaás Novos ao
amanhecer: hotel de selva

fica próximo a Guajará-Mirim,
na fronteira com a Bolívia
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exclusiva de 26 metros qua drados com
vista para o espetáculo dos rios. Há ainda
pista de dança, salão de jogos, piscina
elevada de 23 metros com deque voltado
para a floresta e a opção de massagens
com óleos aro má ticos extraídos de
árvores nativas.

Localizado na zona rural do mu nicípio
de Guajará-Mirim, extremo oeste de
Rondônia, o hotel fica a cerca de 280 km
de Porto Velho, a capital do Estado. Os
apartamentos são equi pados com camas
king size, ar-con dicionado, frigobar,
chuveiro quente e iluminação 24 horas.
Busca aliar o máximo do conforto com a
exube rância da floresta ama zônica.

Os apartamentos construídos sobre
palafitas mesclam o uso de madeira, palha
e alvenaria visando proporcionar
privacidade, aconchego e um ambiente
seguro para seus hóspedes.

Além da beleza, a localização garante

um valioso benefício: os mosquitos não
frequentam as dependências do hotel.
Isso porque o Pakaas fica às margens de
um rio escuro, cujas águas são ácidas
demais para atrair insetos.

O hotel está de frente para a fronteira
com a Bolívia, à margem do encontro
dos Rios Pacaás Novos e Ma moré. As
águas barrentas do Mamoré correm sem
se misturar com as do Pacaás Novos e
isso cria, em escala menor, o mes mo
espetáculo do encontro das águas dos
Rios Negro e Solimões, próximo a
Manaus (AM). Ali, o fenômeno pode ser
visto da piscina ou mesmo da varanda
da cabana em que você ficar.

O melhor desse lugar incomum fica
por conta da própria floresta. São mais
de duas mil espécies de plantas preser -
va das em torno do hotel, todas elas ao
alcance de um circuito de 2,5 km de
passarelas de onde é possível ver vários

tipos de pás saros, além de quatis,
iguanas, tama nduás, macacos e
outros animais que vivem na área.

Projeto ecológico
O empreendimento foi planejado

para ser um hotel acima de tudo
ecológico, des tinado àqueles que
desejam um con tato mais pró ximo
com a na tureza e a cultura ama -
zônicas. Na parte circular do hotel,
onde estão as áreas sociais, a estrutura
em ma deira rús tica foi coberta com
telhas re ci cláveis, fabricadas em São
Paulo (SP) a partir de embalagens de
creme dental, obe decendo às linhas
arquitetônicas nativas.

O lugar é de fazer inveja a qual -
quer lodge do planeta e por isso foi
destaque no guia norte-americano
Exotic Retreats, que fez uma crite -
riosa seleção com os melhores hotéis

O hotel fica
a 280 km
da capital 
Porto Velho,
no encontro
entre os Rios
Pacaás Novos
e Mamoré

O Pakaas Palafitas Lodge tem uma estrutura circular que chega a 15 metros de altura, algo inovador em hospedagem na Amazônia Acima, menino amazônico diverte-se no Rio Pacaás Novos, próximo ao hotel; abaixo, uma das muitas araras da região 
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ecológicos espalhados pelos dife rentes
continentes. No Brasil, o des taque foi
para o Pakaas Lodge, que ganhou
fotos na abertura do guia e quatro pá -
ginas da prestigiada publicação.

Paulo Saldanha explica que a
melhor forma para explorar os re -
cursos da região amazônica é o tu -

Pacífico”, assegura Saldanha.
Como um presente aos hóspedes

do hotel, no começo e no final do
dia, religiosamente, araras se empo -
leiram nos galhos próximos e fazem
muito barulho. E na hora das refei -
ções, todos co mem um bufê que, em
dias especiais, tem pratos regio nais
como a tapio quinha, peixada de
pirarucu ou tam baqui com farinha
de mandioca. Se o hóspede desejar,
a comida pode ser servida em louça
francesa com talheres italianos.

Os dias no Pakaas Lodge são nor -
malmente cheios: passeio de barco
pelos igarapés e igapós, pesca de pi -
ranhas, navegação noturna sob as
estrelas e aos sons da mata, focagem
de jacarés, entre outros programas.
O contato com a cultura local tam -
bém não fica de fora. A 30 minutos
do lodge, os índios wari e pacaás
plantam milho e mandioca dentro
de sua re serva. Além de uma conversa
para saber como eles vivem, há sem -
pre artesanato de palha de tu cumã
para levar como lembrança.

rismo eco lógico, que vem se fir man -
do graças aos projetos que tra balham
o mer cado de forma cons ciente.
“Nosso objetivo foi erguer um hotel
de selva nesse pedaço iso lado da
Amazônia com o charme e o
conforto que você só encontra nas
savanas africanas ou nas ilhas do

O hotel de selva em Rondônia tem 28 confortáveis cabanas, todas com com varanda, divididas em standard, luxo e luxo superior 

Detalhe da cama de casal de uma das cabanas, que têm piso de azulejos bolivianos

Conheça outros dois hotéis de selva

Hotel de selva é um forma de hos -
pedagem perto ou dentro da floresta ama -
zônica, onde viajantes que gostam de fazer
turismo ecológico podem conseguir con -
forto e segurança sem perder a opor tu -
nidade de se sentirem na maior selva do
mundo. Grande parte desses hotéis tra -
ba lha com guias-biólogos, especializados
na região. Já estive em outros dois desses
hotéis e os descreverei para você.

O Cristalino Jungle Lodge fica no ex -
tremo norte do Mato Grosso, numa das
regiões de maior biodiversidade da Ama -
zônia. O empreendimento é uma pousada
construída seguindo todos os padrões
internacionais de ecoturismo, harmoni -
zando as instalações com a natureza do
entorno. A área da pousada, de 7 mil hec -
tares, foi transformada em uma Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN),
adjacente ao Parque Estadual Cristalino.

Em Alta Floresta (MT), o turista é
recepcionado e a viagem segue de carro

até a margem do Rio Teles Pires. De lá, são
percorridos outros 30 minutos de barco.

Já a Pousada Ecológica Seringal
Cachoeira fica em Xapuri, no Acre. Após
o assassinato do líder seringueiro Chico
Mendes, em 1988, a cidade começou a
receber visitantes de várias partes do
mundo. Para oferecer conforto e segurança
para esses turistas, o governo do Acre,
em parceria com a comunidade local, criou
em 2008 a pousada. Ela é administrada
pela própria população local e, por isso,
tem um clima caseiro e aconchegante.

Serviço
Cristalino Jungle Lodge – Diárias de
R$ 308 a R$ 505 por pessoa.Reservas: )
55 (66) 3521-1396; cristalinolodge.com.br
ou info@cris tali nolodge.com.br
Pousada Ecológica Seringal Cachoeira
– Diárias a partir de R$ 120 (nos chalés,
por casal). Reservas: )55 (68) 3901-3023,
pousadacachoeira.setul@ac.gov.br.

No alto, um veículo 4x4 na estrada para Xapuri (AC); acima, vista da Pousada Ecológica Seringal Cachoeira (à dir.) e o interior
de um dos chalés (à esq.); abaixo, turistas em passeio do Cristalino Jungle Lodge (à dir.) e o interior de um dos bangalôs (à esq.) 
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 Madeira-Mamoré
Localizado nas imediações do

ponto final do que um dia foi a es -
trada de ferro Madeira-Mamoré, o
hotel oferece visitas à antiga estação
de trem. Guias explicam um pouco
da história que começou na fase

áurea do ciclo da borracha, que deu
à re gião uma grande importância
eco nômica. Brasileiros, bolivianos e
investidores estrangeiros sonhavam
em transpor os obstáculos repre -
sentados pelas corredeiras e cataratas
dos Rios Madeira e Mamoré com a

finalidade de facilitar a integração
da Amazônia com as rotas de comér -
cio internacional.

A história começa em 1872,
quando o jornalista e especu lador
norte-americano George Church fun -
dou uma empresa para construir a
ferrovia que, supostamente, resol veria
esse problema de isolamento da região.

As equipes de trabalho enviadas
ao local, contudo, viveram situações
desastrosas, que incluíram naufrágio
de barcos, ataques indígenas, além de
surtos de febre amarela e malária entre
os operários. Com isso, o grande em -
preendimento de Church faliu.

Mas, sem se dar por vencido, ele
buscou novas fontes de financia -
mento e, em 1878, lançou-se a nova
tentativa, com resultados ainda mais
catastróficos. Passados três anos,
quan do o projeto foi sus penso, ape -
nas 6 km de fer rovia estavam cons -
truídos à custa da vida de cerca de
500 trabalhadores.

Alguns anos atrás, a minissérie
Mad Maria, da Rede Globo, recontou
a saga dos homens que resolveram
enfrentar a floresta amazônica para

A
A antiga estação de Guajará-Mirim da histórica Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, hoje museu, pode ser visitada em passeios a partir do hotel

Um dos trens que sobraram da Madeira-Mamoré ainda está na ativa em Porto Velho
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construir uma estrada de ferro que se
mostrou inútil. O que parecia uma grande
ideia acabou se tornando uma estupidez
com o colapso do ciclo da borracha. No
final, a Amazônia pro fanada mandou a
conta: a Ma deira-Mamoré levou 40 anos
para ser terminada e deixou cerca de 6
mil mortes nessa empreitada.

A estrada de ferro, que ligava Porto
Velho a Guajará-Mirim, foi de sativada em
1972 e acabou en golida pela selva.
Atualmente, o que resta dela é a estação
central de Guajará-Mirim, alguns trilhos
e uma velha locomotiva que acabou vi -
rando “estátua” de praça. 

Porto Velho, por sua vez, nasceu ao
lado da ferrovia. A cidade cresceu e virou
a capital do então território de Ron dônia,
hoje Estado. Uma parte da estrada de ferro
foi preservada e hoje é usada para passeios
turísticos. Ao longo do percurso encon -
tram-se as ruínas do que foi a Madeira-
Ma moré e suas estações. O trajeto acom -
panha as curvas do Rio Madeira, um
passeio selva adentro. E uma vez na capital,
vá conhecer o Museu de Rondônia, onde

se encontram fósseis de animais pré-
históricos e um pre cioso acervo sobre os
indígenas que ha bitavam a região. O
principal ponto de encontro de habitantes
e turistas são os bares que ficam de frente
para o Rio Madeira, de onde se pode
apreciar um belo pôr do sol.

Na Bolívia
O Pakaas Lodge é vizinho de dois mu -

nicípios, cada um num país di ferente.
Guayaramerín é boliviano e fica em frente
ao brasileiro Guajará-Mirim, que tem 25
mil habitantes e é o ponto de partida para
conhecer alguns dos parques nacionais e
reser vas da região com bem-sucedidas
experiências de ecoturismo sus tentável
com apoio às comuni dades locais.

Se você desejar fazer compras na
Zona Franca do lado boliviano, basta
pegar uma lancha (há saídas a cada 15
minutos) e cruzar o Rio Mamoré. 

O porto fica na extremidade da
Avenida Federico Roman e a travessia
dura cerca de dez minutos. No posto da
imigração boliviana é preciso carimbar

A
Barcos ligam o lado brasileiro ao lado boliviano atravessando o Rio Mamoré: a Zona Franca na Bolívia é um passeio para compras

A bordo de
uma lancha e
em apenas
dez minutos,
você chega a
Zona Franca
que existe no
lado boliviano
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o passaporte apenas se a intenção
for ficar do lado boliviano.
Viajantes que integram excursões
de um dia pelo rio são dispensados
dessa forma lidade burocrática.

Em uma viagem assim, além da
floresta, fique atento para uma
outra Amazônia: a das crianças
caboclas que brincam nas
corredeiras, a dos botequins que
servem peixe frito com beiju ou a
das manifestações culturais – com
des taque para o Festival Fol clórico
que faz parte do calen dário de
festas da região e onde os bois
Malhadinho e Flor do Campo, de
Guajará-Mirim, dão um show.

Não deixe de experimentar a
fo cagem do jacaré – programa po -
li ticamente correto, fique tran -
quilo. Nela, o bicho é cegado
momenta nea mente pela luz da
lanterna, imo bilizado e trazido
para dentro do barco para que os
turistas o vejam de perto.

Muitos estrangeiros vêm de
lon ge para curtir momentos assim
na Amazônia. Está na hora dos
brasi leiros a descobrirem também.

Programe sua viagem

Como Chegar
O Pakaas Palafitas Lodge fica

a 280 km de Porto Velho, capital
de Rondônia. O traslado deve ser
combinado com o hotel e é pago
à parte (o preço vai depender do
número de pessoas a serem trans -
portadas). Um voo saindo de São
Paulo (SP) até o Aeroporto Ma -
rechal Rondon, em Porto Velho,
com conexão em Cuiabá (MT),

custa a partir de R$ 690 pela TAM
– ) (11) 4002-5700; tam.com.
br. Já a Gol – ) 0300-115-2121;
voegol.com.br – oferece os
trechos por preço bem próximo,
de R$ 658. Outra opção é a
Avianca – ) (11) 4004-4040
ou ) 0300-789-8160; avianca.
com.br –, antiga Oceanair, com
a qual os trechos saem por R$
714 (preços sem taxas).

Quanto custa
Diárias no Pakaas Palafitas

Lodge incluem café da manhã e
jantar. Saem por R$ 282 em
cabana standard; R$ 340 em
cabana luxo e R$ 390 em cabana
luxo superior (preços para duas
pessoas). Há opção, ainda, de
tarifas single, triplo e quádruplo.
Reservas:) (69) 3541-3058 ou
pakaas.com.br.

O repórter André Pessoa viajou a convite da Gol
Linhas Aéreas e da Associação de Hotelaria de Selva
da Amazônia Brasileira

Índigena da região durante a focagem de jacarés: o réptil é
capturado, mostrado para os visitantes e solto novamente no rio

Rondônia

Bolívia

Guajará-
Mirim

Pakaas

Amazonas

Mato
Grosso

PORTO VELHO


