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Sulcar estes rios e seus afluentes em barcos infláveis é uma exploração profunda do espírito sul-
americano. Iremos viajar ao longo de 6500km do continente, do Delta do rio Paraná em Buenos 
Aires, Argentina, em direção a Manaus, no coração da Amazônia brasileira, para salientar as 
ameaças ambientais e as mudanças climáticas no e em torno ao rio, e propor várias soluções 
sustentáveis. 

A expedição Redescobrindo América do Sul é uma viagem também destinada a mostrar a 
beleza natural única dos rios e a fascinante diversidade de tradições culturais escondidas nas 
suas margens. 

 

A expedição Redescobrindo América do Sul é um projeto 
único e sem precedentes, tanto em escala como em escopo

Objetivo da Expedição

O nosso 
Próximo objetivo

Explorar e sulcar os 6500km do caminho 
fluvial, desde Buenos Aires até Manaus, o 
qual, tanto quanto sei, nunca tem sido 
atingido em Barcos Infláveis.  

S E P T I E M B R O  2 0 1 8



 
 

Em 1804, o famoso naturalista 
ALEXANDER FREIHERR VON HUMBOLDT 
voltou para Europa depois da sua 
histórica expedição, de cinco anos, nas 
Américas. Uma de suas descobertas 
mais famosas e importantes foi o Rio 
Cassiquiare, que liga os dois maiores 
rios da América do Sul, o Amazonas e o 
Orinoco. 
O “Pai da Geografia” provou serem 
verdadeiras as lendas da ligação deste 
misterioso rio. 

 

A viagem 

A última parte desta viagem épica foi feita em nossa Expedição de 
2003, seguindo a rota de Alexander von Humboldt 

Começamos no Rio de 
la Plata, em Buenos 
Aires, in Buenos Aires, 
e continuamos a 
navegar no rio Paraná 
até se unir ao rio 
Paraguai, seguindo 
todo o caminho até a 
área de Mato Grosso, 
que abriga o Pantanal, 
maior planície 
pantaneira do mundo e 
habitat natural para 
quase mil espécies de 
animais, incluindo 
vários tipos de aves 
aquáticas.

A cultura local aqui é 
fascinante e 
diversificada devido à 
sua interação com 
várias culturas, 
passando pelos 
originais nativos 
amazônicos, os 
escravos africanos 
trazidos pelos 
portugueses, até os 
europeus.

Caseres, Mato Grosso, 
Brasil, será um ponto a 

meio caminho, onde 
teremos completado os 
primeiros 3400 km da 
expedição.

Aqui, os nossos barcos 
serão transportados 
280 km pela estrada 
até Vila Bela da 
Santíssima, no rio 
Guaporé, a poucos 
quilômetros de riachos 
que fluem para o sul 
para os rios Paraguai e 
Paraná.

Dali continuaremos 
pelo rio Guaporé, 
depois navegaremos 
pelo Mamoré, um 
grande rio 
compartilhado por 
Bolívia e Brasil, 
cruzaremos pelo rio 
Madeira, um dos 
maiores afluentes do 
rio Amazonas e lar dos 
golfinhos da Amazônia, 
para chegar finalmente 
ao nosso destino: o 
poderoso rio Amazonas 
e Manaus.

Itinerário



 

 

 

 

 

 

 
 

Navegando o rio Paraguai
Este é um importante rio na parte sul-central da América do 
Sul, que atravessa o Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. 
O rio flui por quase 2.621 km, desde a sua nascente, no 
estado brasileiro de Mato Grosso, até a confluência com o 
rio Paraná, ao norte de Corrientes e Resistencia, Argentina.

Amazônia
A Amazônia representa mais da 
metade das florestas tropicais do 
planeta e compreende a maior floresta 
tropical da Terra e a de maior 
biodiversidade.

Ao longo dos rios, encontram-se 
milhares de pequenas aldeias, onde 
os moradores sobrevivem extraindo 
uma modesta vida a partir da floresta 
tropical..



 

 
 
 

A Expedição Roll Back Malaria Zambezi 
foi lançada em 2008 para reunir apoio político para a luta contra a malária e para demonstrar a 
necessidade de uma ação transfronteiriça coordenada.. 

Navegando por Angola, Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue e Moçambique, a expedição 
parou ao longo das margens de cada país para trazer a bordo pessoal local de controle da 
malária, documentar a situação da doença nas comunidades remotas do rio, e distribuir 
mosquiteiros tratados com inseticida e medicamentos contra a malária. 

Jornalistas de todo o mundo viajaram com a equipe, conseguindo documentar a situação, e 
incidindo na promoção de mais ações na luta contra a doença. A Expedição Roll Back Malaria 
Zambezi não só atingiu mais de 500 milhões de contatos de mídia em todo o mundo, mas 
também foi reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial como um modelo de parceria público-
privada bem-sucedida, que poderia ser replicada para enfrentar outros desafios de 
desenvolvimento no futuro. 
www.zambezi‐expedition.org  

Experiência 
Gerenciamento de Projetos
A equipe organizadora da Expedição Redescobrindo América do 
Sul tem uma experiência considerável na preparação e 
implementação de projetos desta escala e escopo. 

Andy Leemann, especialista suíço em boating e que já líderou 
expedições semelhantes no Orinoco, Mekong, Zambeze, Ganges, 
Bramaputra, Yukon, e muitos outros rios, é o organizador desta 
viagem juntamente com os seus Parceiros.

Projetos Anteriores



 

REDESCOBRINDO
AMÉRICA DO SUL

6500 km do sul ao norte em 
barcos infláveis. 

Um projeto autêntico e 
único, tanto em escala como 

em escopo.
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Destaques 

* A estação biológica “Los Tres Gigantes” fica a 40 km de Bahía Negra, no Río Negro, e é o primeiro centro 
de investigação do Pântanal no Paraguai, com uma extensão de 15 mil hectares. É gerenciado pela Guyra 
Paraguay, uma ONG encarregada da defesa e proteção da diversidade biológica. 
* Documentar o estado dos rios sul-americanos em 2017 e o impacto das mudanças climáticas, os 
problemas da degradação ambiental (poluição), ilustrar as conseqüências que têm nas populações locais. 
* Gerar material de vídeo e imagem para comunicação multimídia e de mídia social. 
* Mato Grosso: a riqueza mineral foi descoberta nesta região por volta de 1750. Para evitar que os 
espanhóis obtenham uma parte dessa riqueza, a monarquia portuguesa construiu um forte no Guaporé e 
fez a capital de Mato Grosso em Vila Bela. Se utilizaram incentivos fiscais para povoar a região, mas essa 
tarefa foi difícil devido ao seu afastamento. Em 1820, a capital foi transferida para Cuiabá e os proprietários 
se afastaram de suas propriedades e negócios, deixando para trás os seus escravos africanos e os seus 
prédios. Desde então, os descendentes daqueles escravos tomaram conta da "Cidade Negra", mantendo 
vivas antigas tradições que já não são praticadas mesmo na África. Um total de 75% da população está 
orgulhosamente enregistada como negra ou mulata e aqui se celebra um festival local que comemora a 
sua herança congolesa, e recebe inúmeros assistentes cada ano. 
* A borracha, a madeira, o ouro e os diamantes são apenas alguns dos recursos nativos altamente 
valorizados encontrados nas terras da Amazônia, e a busca dessas riquezas perpetuou uma mentalidade 
violenta de fronteira que ameaça, continuamente, a sobrevivência da Amazônia. Quando os portugueses 
colonizaram o Brasil no século XVI, havia uma população indígena de cerca de 6 milhões. Quando se 
realizou o censo do ano 2000, havia apenas 734.000. 
* O resultado da corrida do ouro no Brasil fica em evidência nas dezenas de belas igrejas barrocas e 
centenas de estátuas e pinturas; as expedições dos Bandeirantes, como foram chamados esses 
aventureiros, visavam a obtenção de escravos nativos para o comércio e para encontrar riquezas minerais. 
Os Paulistas, que na altura eram principalmente de ascendência mista portuguesa e nativa, conheciam 
todos os antigos caminhos indígenas através do interior brasileiro e se aclimataram às condições adversas 
de essas viagens. 
* Grande parte da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, encontra-se dentro das fronteiras do 
Brasil. A exploração deste recurso, incluindo a derruba e queima da floresta nativa, é uma grande 
preocupação -- mais de um quinto da floresta já foi destruído. Essa destruição não afeta somente a 
biodiversidade de plantas e animais, mas também às tribos indígenas que povoam essas áreas de há 
muito tempo. E a liberação de carbono para a atmosfera, quando as árvores são cortadas, tem contribuído 
para o aquecimento global, segundo os cientistas da mudança climática. 
* Toda a expedição será em setembro e levará 75 dias. Também podemos dividi-la em duas viagens de 35 
dias. Isto será decidido pela tripulação ou o projeto.  

Informação
Andy Leemann
Tel:+34 661 200 006  .  info@ribexpedition.net  .  www.ribexpedition.net
Douglas Trent
Tel:+55 31 99134-3833 +1 505 216-9696  .  douglas.trent@institutosustentar.net  .  www.institutosustentar.net
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