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No final de 2007 veio do Su-
lawesi (Indónesia) para o mercado 
Alemão, os primeiros camarões 
anões coloridos de água doce, 
eramos uns confessos amantes de 
camarões e ficamos absolutamente 
encantados. Anteriormente esses an-
imais brilhantemente coloridos eram 
apenas  conhecidos por existirem 
em água salgada. Era inacreditavel! 

Os conhecimentos sobre estes 
camarões, os seus hábitos de vida 
e sobre o seu habitat natural 
foram difíceis de obter. Sem 
dúvida estavamos num novo terri-
tório, especialmente porque a 
maioria dos camarões não 
foram ainda cientificamente de-
terminados. Assim, esta área re-
mota tornou-se no local ideal para 
este passeio e viagem de pesca.

Alguns meses mais tarde, quando 
a ideia foi formada, naturalmente foi a 
internet que nos deu todas as inform-
ações sobre a influência do 
turismo de  SULAWESI, dengue, 

malária, esquistossomose,  a 
gripe das aves, ten-sões re-
ligiosas, terramotos e erupções 
vulcânicas e mesmo assim era 
apenas uma escassa informação. 

De todo, nem de longe se compara 
com umas tradicionais férias de praia 
em Espanha. 
Após receber-mos informações 
de pessoas que já efectuarem 
expedições e uma visita ao Insti-
tuto de Medicina Tropical de 
Hamburgo, a decisão foi tomada… 
Deveríamos ir no início de Maio. 

Junto com Roland Numrich re-
vendedor mundial do aquário 
Mimbon, elaboramos os últimos 
deta-lhes dos planos de viagem.

A 4 de Maio, o avião, tripulado 
por dois pilotos de Hamburgo, 
partiu na direcção da aventura. 

O plano era encontrarmo-nos 
com Roland no aeroporto de 
Jacarta   (Indonésia),  porque  ele  já

tinha viajado  uns dias antes para 
Banguecoque a fim de  resolver 
assuntos profissionais.

Seguimos para o Dubai, onde  
tivemos que pernoitar 9 horas,  
deitados  no tapete do aeroporto. 

Acordados pela melodiosa voz 
de muezzim, seguiriamos nessa  
manhã em direcção a Jacarta..
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Depois de intermináveis horas no 
avião, finalmente, às 20:50, 
horas locais (5 Horas antes 
GMT) desembarcamos em 
Jacarta, capi-tal da Indonésia, 
em Java. No aeroporto aguar-
damos ansiosamente o visto no 
pequeno escritório, através do 
balcão de emigração e à espera 
cá fora Roland… Queríamo-nos 
encontrar aqui. E eis que…. 
Rostos sorridentes se cumpri-
mentam. 
Agora era rapidamente pegarmos 
na bagagem e saírmos do terminal.
Certamente à nossa espera esta-
ria um revendedor amigo de 
Roland… Até então, tinha sido 
um puro desafio, as amigáveis 
senhoras e senhores dos escritóri-
os de câmbio gritavam para a 
troca de dinheiro. Diversos taxis-
tas tentaram retirar a baga-
gem das nossas mãos, felizmente o 
aguardado colega esperava no 
local e após uma saudação cor-
dial podemos voltar a descansar…
puhh!

Agradou-nos sentar no carro com 
as janelas abertas e apreciar 
o calor tropical e o tráfego 
caoótico e extremamente barul-
hento das estradas. em Jacarta.
Com fome de leão fomos na 
direcção do restaurante mais próx-
imo, onde deve haver algo con-
hecido para o estômago Europeu. 
Ok, nós queríamos asas de frango...

Aconselhados efectuamos o pedi-
do igual aos outros e mais um bife, 
porque de forma alguma as quan-
tidades devem ser tão abundantes 
como na Alemanha. E de facto... 
Havia duas asinhas bebés acom-
panhadas por 9 batatas fritas e 
cerca de 8 rodelas de tomate. O 
bife, não parecia muito melhor,
mas juntos era o suficiente.

Cabanas de pescadores no lago Matano.



Depois disto fomos para o hotel, que 
já tinha sido escolhido para nós pelo 
colega de Roland. Deve ser 
agradável  e em caminho. 
Quando entrarmos ecoava música 
de outra divisão, dificilmente se 
conseguia entender a senhora da 
recepção. Se a porta se abrisse, era 
tanto barulho, que era impossível 
falar, aparentemente havia uma 
festa de karaoke a decorrer e as 
pessoas estavam divertidíssimas. 
No final percebemos apenas: 
Quarto? Bom! Chuveiro? Também! 
E pequeno almoço? Veremos…!

Bem o quer que seja, um duche e 
depois vamos dormir. No quarto, 
por um momento, ficamos a pon-
derar, acerca da natureza  do hotel,

havia um enorme espelho 
pendurado sobre a cama, e um 
no final mas não tínhamos 
forças para pensar nisso agora 
e o facto de sermos irmãos, 
deitados lado a lado, 
privava-nos de todas as fantasias…
Boa noite!

Na manhã seguinte, fomos 
acordados à hora marcada e à porta 
havia  um montão de ovos me-
xidos, uma torrada e um sumo de 
laranja. 
Fomos novamente apanhados 
pelos colegas de Roland e 
pelo nosso tradutor (intérprete) 
Jantus, que ia nos acompan-
har nesta viagem, porque o 
Inglês não chegou ao interior... 
No aeroporto entramos num avião 
Indonésio da companhia aérea 
Sriwijaya. Considerando que a 
Indonésia vem logo a seguir ao A-
feganistão como o país que tem 
mais acidentes de aviação e que 
devido às insuficiências técnicas, 
todas as companhias aéreas locais   
não tem autorização para viajar na

Europa,  E.U.A. e Canadá, é  um 
sentimento meio desconfortável



estimulado pela  sensação 
de desconforto até mesmo 
devido à mudança de local da 
partida devi-do às chuvas torren-
ciais. Quando a viagem final-
mente começou, ainda se viam 
enormes poças de água na pista... 

As 2 horas de voo, decorreram sem 
qualquer problemas. Aproxi-
mando-se pelo sul de Sulawesi ex-
istem imensas pequenas , belas e son-
hador-as ilhas de areia branca, 
atóis e recifes de coral, delimita-
das na água de cor turquesa... Era 
a sensação de serem as Caraíbas!

Não é que não fosse bom, mas  
havia coisas muito depreciativas, 
continha cartilagens e aliado ao 
facto de que cada convidado re-
tirava de lá qualquer coisa com 
os dedos, e o que não era comido 
voltava novamente para a tigela, 
isto deu-nos receio de um violento 
estrago no estômago... mas feliz-
mente não tivemos sequelas..
Mais ou menos bem alimentados, 
fomos até “loja do Zoo” mais 
próxima, porque ainda precisamos 
de um monte de bombas de ar, 
difusores e mangueiras. O 
termo “loja de Zoo” é no 
entanto um pouco enganador... 
pelo menos para as que 
visitamos, havia apenas cinco 

a seis galerias abertas, que 
ficava ao lado umas das outras 
e continham produtos quase 
idênticos. A oferta deu-nos algum 
receio... Aos nossos olhos tudo 
muito colorido, vistoso, mo-
biliário horrivelmente brilhante e 
peixes de água fria (Carassius 
Auratus) de todas as cores... 

Não se pode discutir sobre gostos!

Então, efectuamos as 
nossas compras, incluindo redes 
de apanhar peixes e 
algu-mas coisas triviais... foi isso! 
Um pequeno passeio por um 
centro comercial adjacen-te, 
somos sempre objecto da curiosid-
ade de um povo  muito divertido.

Chegada a Makassar, tinhamos a 
nossa bagagem molhada... pois 
tínhamos apanhado a chuva torren-
cial quando mudamos de avião em 
Jacarta, acolheram-nos ainda mais 
contactos... talvez colegas do re-
vendedor amigo de Roland, nós 
ficaríamos mais um pouco 
em Makassar e mias tarde 
iremos para o terminal rodoviário... 

Antes, porém, fomos mais uma 
vez a um restaurante ao longo do 
caminho...

Havia muitos, peixes já prontos 
a comer, as carnes nas montras 
refrigeradoras, porém apenas fomos 
capazes de reconhecer sem som-
bra de dúvidas as galinhas, 
Acompanhava com arroz e diver-
sas tijelas  com alguns legumes...



Turistas ocidentais raramente se 
aventuram por aqui. No final da 
tarde fomos para o terminal 
rodoviário… 12 horas nos sep-
aram de Soroako no Lago Matano. 
Fomos agradavelmente surpreen-
didos com a visão de alguns dos 
autocarros. 
Quase que pareciam moder-
nos… mesmo os bancos 
e todo o interior merecia 
ser visto. No entanto depois 
das primeiras curvas e buracos, 
a boa impressão, desvaneceu-se 
rapidamente… 
Um chiar estranho e barulhento, a 
carroçaria abanava e batia no eixo, e 
um estridente som de aviso do 
painel de instrumentos encheu o 
compartimento dos passageiros.
Foi logo evidente que o ruído 
não podia ser o resultado 
de uma manutenção regular. 
A questão era apenas se isto chegaria 
lá ou partia-se antes de lá 
chegar? A má manutenção mecânica 
da viatura, e a condução pelas subi-
das e descidas na montanha  a cam-
inho de Soroako, cheia de buracos

levantavam muitas dúvidas.
Tinhamos todos estes pensamen-
tos, mas não nos atreviamos a 
perguntar, pois a condução do 
nosso motorista, que chamamos 
de Sr. Pesadelo, era agressiva, 
buzina para os outros condutores 
que estavam à sua  frente para se 
desviarem. 

O Sr. Pesadelo utiliza toda a es-
trada para ultrapassar os condutores 
mais lentos, não lhe interessava se

era uma curva sem visibilidade à 
direita, um morro, ou uma parte 
muito estreita da estrada. Bem pelo 
menos não conseguíamos quebrar as 
barreiras protectoras e descer monte 
abaixo...

Estaríamos gratos se houvessem os 
mesmos separadores no sen-
tido descendente. Contudo 
pensava-mos que não iríamos muito 
longe, devido à densa floresta... 
De qualquer forma. pouco tempo 
depois já tínhamos transpirado a 
última gota de água. 

Roland foi mais esperto… fechou 
os olhos desde o início e tentou 
dormir um pouco. Finalmente, ao 
anoitecer e após 12 horas com 
várias paragens para fazer xixi, 
fomos lentamente melhorando das 
dores nas costas, estávamos a 
chegar ao destino... o Lago 
Matano! Rodeado por suaves coli-
nas cobertas de vegetação tropical.
Provalvelmente graças aos grandes



grandes lagos, o clima nesta região 
é agradável, para 30º, não é opre-
ssivo, nem tem o sufocante calor 
tropical, como  nas planícies 
costeiras... é perfeito e nós queri-
amos saltar imediatamente para o 
lago à procura dos camarões.... mas 
agora iriamos de táxi para o hotel.  
Soroako é um lugar consideravel-
mente dominado pela indústria de 
mineração canadense, que procura 
níquel, nas áreas crcundantes. 
Quase todos os residentes que 
vivem directa ou indirectamente 
desta empresa e também para 
muitos outros trabalhadores, tem
um serviço de transporte de 
autocarro entre Makassar e Soroako. 
Dão alojamento e protecção aos 
engenheiros que estão no local a 
longo prazo, Mesmo o único hotel 
da cidade foi construído, 
principalmente para os visitantes 
e funcionários da mineração...

Tivemos um verdadeiro golpe 
de sorte, pois tem uma cama 
razoável e tem chuveiro, garanti-
mos o café da manhã e jantar 
no restaurante adjacente. Assim à 
noite podemos recuperar e re-
carregar as baterias, com a 
cerveja gelada, uma boa refeição 
e um maravilhoso bar. Não des-
perdiçamos muito tempo no 
hotel, estava amanhecer e o Lago 
Matano chamava por nós... Fize-
mos o nosso caminho para o 
local dos pescadores, onde Roland 
congratulou-se com alguns rostos 
conhecidos. Em pouco tempo, es-
távamos num pequeno barco, na 
direcção da zona de pesca. O 
lago era lindo, a água era 
maravilhosamente quente, com 
quase 30°, mal podíamos esperar 
para saltar lá para dentro e mer-
gulhar com os nossos queridos ca-
marões. Paramos num banco rochoso

num ponto adequado, colocámos
os óculos de mergulho e enfiamos
a cabeça dentro de água... mal 
olhamos e podemos ver por 
todo o lado os bracinhos brancos 
do Caridina dennerli (Cardenal).

Abendstimmung am Matanosee



… inacreditavel!

A água estava muito limpa, os 
peixes nadavam por todo o lado e as 
pedras estavam cheias de caracois 
Tylomelania.

Estávamos muito emocionados!
Após algumas horas, tinhamos 
completamente explorado o mundo 
subaquático, tirámos uma amostra 
de água para efectuar medições 
no hotel, e fomos um pouco mais 

longe até uma pequena ilha 
existente no lago.
A alguns metros da ilha, a àgua 
já era pouco profundo, e a maior 
parte era areia. Havia abundantes 
caracóis e até algumas plantas. 



Ao contrário do  banco rochoso o 
primeiro local de mergulho, aqui 
não se encontravam camarões.

Como estamos perto do equador 
começa a escurecer  às 18 horas,  
infelizmente tivemos que concluir  
o nosso dia...
Já agora, o tempo passou a voar.

Quando chegamos à aldeia, ouvi-
mos pelos locais, que um dia antes 
tinham sido presos alguns pescadores 
indonésios no lago Towuti, pois 
andavam a pescar camarões 
ilegalmente em zonas não permitidas. 

A procura mundial destes bonitos 
camarões traz até aos lagos pessoas 
de perto e de longe. As autorid-
ades locais ficaram a saber 
disso e agem em conformidade. 

Nessa noite no hotel, telefonamos 
para Jacarta e falámos com o colega 
de Roland e verificámos novamente 
as nossas licenças e conferimos 
todos os nossos documentos e 
autorizações. 

Assim teremos algo para mostrar 
caso posso vir a haver problemas.

Mais tarde isto provou-se ser útil... 
mas acerca disso falaremos mais 
adiante.

Depois de um muito ansio-
so e  desejado duche, 
in-spe-cionamos o restaurante...
Chicken Pizza XXL 
e uma cerveja Bintang gelada... 
Perfeito!
À noite analizamos a amostra de 
água com um normal teste de 
gotas, bem como medidores de 
pH e  condutividade  elétrica, 
ambos tinham sido calibrados 
antes do início desta viagem.

Parâmetros d’água Lago Matano

Temperatura: 29,5° C 
pH: 8,6 
GH: 7° dGh 
KH: 5° dGh 
Condutividade: 227 
Amónia(NH3): 0
Amoniaco (NH4): 0 
Nitritos (NO2): 0
Nitratos (NO3): 0 
Fosfatos (PO4): 1,0
Ferro (Fe): 0 
Cobre (Cu): 0

Na manhã seguinte às 6 horas, 
levantamo-nos novamente cheios 
de entusiasmo para a acção, 
mas ainda um pouco tontos por 
causa da longa jornada de ontem... 
Queriamos ir para uma área remota 
ver alguns pequenos rios existentes na 
área.

Primeiro tivemos de atravessar o 
Lago Matano e esperar que os 
pescadores  ligassem os seus  bar-
cos de motor único, que parecem 
ser típicos nesta região, ficá-
mos despertos por todos os meios...
Aqui os silenciadores parecem ser 
desconhecidos. O tempo foi feito 
para nós, apesar de nublado, estava 
maravilhosamente quente e suave.



Céu azul e o impiedoso 
sol do equador e dentro 
de minutos teriamos a nossa 
pele europeia avermelhada. 
Decidimos  ainda assim 
experimentar.
A travessia demorou 30 minutos e 
acabou num pequeno e nada convi-
dativo local. Com excepção de algu-
mas casas, pequenas lojas, um abrigo 
no porto, assim como uma mesquita 
incomum, não havia nada excitante.
Passado um posto de controle, 
no qual temos mesmo que sair da 
viatura, continuamos a ir mais 
para o interior com um táxi 
(jipe), através de uma estrada de 
cascalho inacreditavelmente em 
más condições. Devido às chuvas,

na maior parte do caminho 
só podíamos ir lentamente por 
causa dos buracos, lençois de 
água e deformações que eram 
tão profundas, que o 
carro ameaçou bater com o 
chassis no chão ou ficar atolado.
Após intermináveis solavancos 
chegámos ao nosso destino…. 
Um pequeno rio que se junta
algures noutro maior e terminam 
no oceano. 
Não têm ligação com os rios 
do sistema Malili.

Após descarregarmos o material 
e estarmos armados com redes 
para apanhar peixes, fomos para a 
água que na maioria dos locais dava

pelos joelhos. Alguns minutos 
depois o primeiro camarão
foi parar à rede. Hum... in-
color e relativamente pequeno. 
Em seguida, outro e mais outro 
e mais... alguns realmente bem 
engraçados... já se tornava mais 
interessante.

No meio do rio havia muitos 
troncos e ramos com folhas en-
trelaçadas... Posicionamos cor-
retamente a red, à frente disso e 
mexemos nas folhas... em seguida,
a nossa surpresa, um grande 
camarão com cerca de 3 a 5 cm 
entrou na rede. Com uma co-
loração muito escura e com uma 
faixa brilhante na parte de trás...



Principalmente fêmeas com muitos 
ovos nas suas bolsas abdominais. 
Aparentemente são do tipo 
de reprodução primitivo, onde as 
larvas são transportadas pelo rio 
até ao oceano para o futuro 
desenvolvimento.

Até agora, apanhamos tam-
bém espécies mais pequenas,
algumas das fêmeas que es-
tavam ovadas, mostravam ter 
poucos ovos mas eram maiores... 
Estas libertam as crias completa-
mente desenvolvidas em água doce.

Sabemos agora, que as espécies mais 
pequenas ainda não foram descritas, 

e as espécies maiores existentes no 
meio do lago são Caridina Weberi. 

Permanecem exclusivamente no 
meio do rio entre as folhas, enquanto 
as espécies menores só podem ser 
encontradas em áreas de baixa 
corrente

Roland e os pescadores tinham 
preparado sua rede de 10 metros e 
foram numa grande pescaria. em 

Para nós não valia a pena esperar 
mais e desaparecemos por detrás 
da próxima curva do rio. 

Depois de andarmos com água até

ao pescoço e termos enchido os 
nossos sacos diversas vezes, voltá-
mos lentamente para trás e a alguma
distância já podiamos notar pelo 
largo sorisso de Roland, que o dia 
dele também tinha sido bem suce-
dido. Orgulhosamente apresentou-
nos a sua captura e ficámos
muito impressionados pelo facto 
de haver tantos peixes bonitos.



No início da tarde, embalamos as 
nossas coisas e na hora marcada 
para a chegada do táxi, estávamos à 
espera... 
Mas nada aconteceu! 
Em vez disso um homem veio até 
nós numa scooter para nos 
comunicar que o veículo tinha  
avariado e que não podia ser re-
parado rapidamente, no entanto 
estava ali para fazer o seu melhor 
para não nos deixar ficar apeados ... 
Muito reconfortante!
Então, esperámos... aqui e ali 
passavam alguns carros total-
mente carregados e finalmente, con-

seguiu que um dos motoristas 
voltasse para nos apanhar, depois 
de largar os seus passageiros... En-
quanto isso, pelo menos  podíamos, 
explorar um pouco o local onde 
estavamos...Havia muitas peque-
nas criaturas magníficas e color-
idas para serem descobertas e uma 
quantidade considerável de plantas

bizarras. Por exemplo a mimosa, 
as quais quando tocadas do-
ram-se à velocidade da luz. As 
bananas estão por toda a parte... mas 
infelizmente não estavam maduras.
Finalmente o carro chegou e depois 
de termos colocado todo o equipa-
mento assim como os peixes e
camarões  tivemos  que  caber  13 
pessoas num monovolume de 8 
lugares... 
Movimentar-nos era impossível,



Ficamos felizes, quando, depois de 
termos feito metade da viagem
parámos num rio, que já tinhamos 
visto na viagem de ida, para 
inspeccionar um pouco mais 
pormenorizadamente… de qualquer 
das formas, só andámos um bocado 
e começou a chover torrencial-
mente e voltamos à base no lago 
Matano, como sardinhas em lata.

As ondas no lago eram muito 
superiores aquando da nossa 
passagem na parte da manhã 
isto devido aos ventos ascen- 
dentes, por isso tivemos de mudar 
para um barco maior mais colorido. 

Os pequenos barcos de pesca não 
foram feitos para ondas como es-
tas... especialmente com muitas 
pessoas e bagagens a bordo. 

De volta a Soroako fomos directos
para os pescadores, onde alguns 
baldes de plástico foram sendo pre-
parados com água, pedras e bombas 
de ar, para o alojamento dos animais. 

À noite, no hotel, testamos a água do 
rio.

Parâmetros de água do rio.

Temperatura: 23,5° C 
pH: 8,3 
GH: 8° dGh 
KH: 6° dGh 
Condutividade: 195 
Amónia (NH3): 0
Amoniaco (NH4): 0 
Nitritos (NO2): 0
Nitratos (NO3): 0 
Fosfatos (PO4): 0,5
Ferro (Fe): 0 
Cobre (Cu): 0 

Sexta-feira 9 Maio... O alarme do 
telemóvel acordou-nos cedo, eram
4:45. Tínhamos planeado uma visi-
ta ao Rio Tominanga e ao Lago 
Mahalona. 
O Lago Mahalona é um pequeno 
lago localizado entre Mantano e o 
Lago Towuti, que de acordo com 
as nossas informações não tem
sido utilizado para pescarias em 
demasia e nós estávamos muito 
curiosos, para saber que espécie de 
peixes e camarões estariam à nossa 
espera.
O Rio Tominanga conecta Ma-
halona ao Lago Towuti e nós 
queríamos partir exactamente do 
Lago Towuti...Foi-se espalhando 
uma certa ‘febre do ouro’.



Primeiro um bom pequeno-al-
moço e depois uma viagem de táxi 
por uma decente estrada de 
cascalho até ao Lago Towuti, 
apesar de tudo ter sido previa-
mente organizado, ainda existe 
um pequeno problema… Para os 
pescadores muçulmanos, sexta-feira 
corresponde ao nosso Domingo.

É um dia livre, junto com a mais 
importante oração da semana…

A oração de sexta-feira...

Depois de algum trabalho de per-
suasão com mãos e pés, assim como 
a eloquência do nosso tradutor 
Jantus, finalmente um concordou em 

passar o dia na água.

Surgiu mais um pesadelo para nós... 
Problema número 2, no Lago 
Towuti e especialmente nas áreas 
rasas, onde o rio Tominanga de-
sagua, há crocodilos. Para compli-
car a questão o facto de que para os 
pescadores locais eles desempenham



um papel mítico e no início do 
ano um pescador foi morto por um 
crocodilo. 

Jantus, aconselhou-nos a não men-
cionar a palavra crocodilo, pois 
pode ser interpretado como mau 
presságio. 

Aí eles não estariam mais dis-
postos a continuar a pescar e o 
dia seria dado como terminado. 

Concordamos todos em deixar 
palavra tão inócua no saco, en-
quanto Roland lapidarmente disse 
que eram só disparates e nem 
deveríamos chegar a ver nenhum.
Pois sim...! 

A má sensação que toda a gente 
tinha, evaporou-se tão depressa 
como chegou... O tempo e 
a natureza eram demasiado 
bons. Temperatura do ar a 32º 
C e água a 30º, e o céu li-
geiramente nublado. Água azul 
muito transparente, floresta tropical 
começa directamente nas montan-
has circundantes até às margens 
do lago, e por último mas não 
menos importante, e apesar do som 
barulhento do motor, o som bem 
audível do interior da floresta, faz-
-nos esquecer tudo... É Esmagador!

Após uma hora de viagem, 
chegamos à parte rasa do rio, onde 
se daria a intersecção, algures 
no meio da vegetação pantanosa

havia uma pequena abertura para 
o lago Tominanga. Nesta área a 
água era muito rasa, e o fundo estava 
parcialmente coberto com a planta 
Ottelia e com caracóis Tylomelanias. 

Atrás de um pequeno promontório 
finalmente encontramos a abertura 
para o Tominanga… 

Em direcção ao lago Towuti, corria 
uma  forte  e  bastante  notável 
corrente, lamacenta e espumosa.

Depois de andarmos para trás e 
para a frente, tínhamos final-
mente que reconhecer que o 
barco que tínhamos à nossa 
disposição não iríamos conseguir 
ir contra a corrente... Para além 
de que no Tominanga, pelo 
menos nesta área, a profundidade 
seria inferior, a 20 cm, de modo 
que parámos diversas vezes.



Infelizmente tivemos que desistir 
do nosso plano, mas depois de al-
gumas conversas com o pescador, 
navegamos até outro curso do rio... 
novamente, a uma boa hora de 
distância.
No meio do lago, encontramos um

velho pescador, que puxou alguns 
gobies das profundezas do lago 
com uma linha de pesca 
infinitamente longa. Uma vez 
mais, confirmou o exacto caminho 
com outro e continuamos em
direcção a uma grande baía. 
O pântano de águas relativamente 
rasas pressentia, sem dúvida, a 
entrada de um outro rio... Jantus e 
Carsten viram então algo a uma certa 
distância do barco, parecia uma 
cabeça de crocodilo, mas antes que 
a câmara estivesse pronta para ini-
ciar, ou antes de outros poderem ser 
informados, mergulhou de novo... 

o corpo foi, sem dúvida, visível sob 
a água quando passamos por ele. 
Só quando chegamos a terra, disse-
mos ao Roland e Frank, foram 
discretamente informados sobre 
isto... ficaram espantados! Em 
qualquer caso, nesta área do lago 
teríamos que manter um olho na 
água circundante... nunca se sabe!
O rio e o seu estuário não trouxeram 
qualquer sucesso significante com 
peixes e nem sequer conseguimos 
encontrar camarões. No entanto, 
nesta área, encontramos algumas 
espécies de plantas muito bonitas, 
que eram para nós desconhecidas



e plantas flutuantes carnívoras bem 
conhecidas.

Depois de alguns insucessos 
fizemos uma pausa para almoço, 
ou pelo menos, com um  lanche no 
estômago, fomos mais alguns km ao 
longo das margens até chegar-
mos a uma pequena e protegida baía

A maior parte do terreno rochoso 
era interrompido por pequenas 
áreas arenosas e fomos directos 
para baixo a poucos metros 
da margem. 

Aparentemente o local per-
feito para os camarões Har-
lequim... óculos de mergulho 
colocados, dentro de água e 
realmente... eles estavam colo-
cados em cada fenda ou canto... 
inacreditável! Esporadicamente
encontrámos caranguejos, grande
diversidade e quantidade de caracóis 
Tylomelania,  e  várias  espécies  de 

peixes muito coloridos... espe-
cialmente agradável, o gobie preto 
profundo com a sua barbatana dorsal 
amarelo brilhante. Que contraste 
com o Lago Matano, visualmente 
o ambiente era pobre debaixo de 
água. Nenhuma planta em 
qualquer imagem... apenas pedras, 



rocha, rochas... entre elas ape-
nas madeira morta derrubada 
de árvores ou galhos quebrados, 
e aqui e ali uma pequena 
parcela de areia. 
Roland armou-se de novo 
com a grande rede de 
peixes, enquanto que nós pelo 
contrário, procuramos debaixo 
de cada rocha para ver o 
que havia para descobrir, até 
que foi ficando escuro...
Apesar do falhanço da explo-
ração do rio na parte da manhã, este 
era o melhor dia da nossa viagem... 

O tempo morto à espera do táxi 
que era para nos levar de volta a 
Soroako, gastamos com a família 
do pescador, com quem tinha 
viajado naquele dia. 
Para as crianças e os vizinhos nós

éramos mais uma vez a atracção... 
resmas de fotos foram tiradas com 
câmaras de telemóveis e foram 
orgulhosamente nos apresentados.

Depois   de   termos   tratado   dos



animais, reforçamos as forças 
no restaurante, conversámos 
sobre alguns detalhes para o 
dia seguinte. Novamente iriamos 
para uma região para lá do 
Lago Matano para alguns 
rios e no inicio da noite 
iamos mesmo para o Lago Matano. 
Soa Bem!
Pârametros de água do Lago 

Towuti

Temperatura média: 30° C
 - até 40 cm prof.: 32° C
 - em 300 cm prof.: 29° C 
pH: 8,3 
GH: 6° dGh 
KH: 5-6° dGh 
Condutividade: 181 
Amónia (NH3): 0
Amoniaco (NH4): 0 
Nitritos (NO2): 0
Nitratos (NO3): 0 
Fosfatos (PO4): 2,0
Ferro (Fe): 0 
Cobre (Cu): 0

Levantámo-nos pelas 6:30, saí-
mos às 8:00. Primeiro para a costa 
norte do Lago Matano através do 
barco de pesca, em seguida, 
continuamos  com um táxi mono-
volume... Isso foi como planeamos. 
Mas hoje, o nosso organizador local 
e tradutor Jantus  talvez se tivesse 
esquecido de pedir um táxi para 
este local. Mas o choque não durou 
muito tempo ... o chefe da aldeia 
local rapidamente arranjou um 
substituto adequado, um autocarro 
para turistas, que  certamente 
tinha tido os seus melhores dias  
quando ainda usavamos  fraldas... 
mas pronto, no presente veículo 
não sentiamos muito os buracos 
também não era muito rápido, mas 
sabiamos desde a última vez que 
não era possível ir para a parte 
remota. Os km arrastaram-se e 
ficamos com inveja 
dos ciclomotores, que 
a todo o momento 
facilmente nos ultrapassavam. 

Até que chegou então o fim da 
viagem para o táxi... não poder-
íamos continuar. A última parte da 
viagem só poderia ser superada a 
pé. Alguns km, incluindo a ba-
gagem atravessando prados, pontes 
frágeis, e através da floresta tropical 
em caminhos acidentados. Ficámos 
contentes pois o guia local 
aparentemente conhecia bem a área... 

e de certeza, após uma suada cam-
inhada para cima e para baixo pela 
selva chegamos  a um pequeno rio 
cerca de 1 metro de largura, e 
prati-camente coberto por 
vegetação da floresta, 
enrolandose através da floresta. 

Tubo de respiração e lá fomos par o 
riaho, armados com uma rede. 



Encontrámos pequenos camarões, 
que permaneciam na teia for-
mada por raízes de árvores junto 
ao rio. Não encontramos nada que 
podessemos considerar notável. E 
como o estudo desta parte do rio 
foi muito desgastante, com toda a 
densa vegetação, e os insectos vivos, 
continuámos outros 2 km para um 
riacho da floresta ainda mais virgem.

Aqui as coisas pareciam muito
promissoras... o rio tinha de bom 
grado 3 a 4 metros de largura, 
meio metro a um metro de profundi-
dade, com várias zonas de corrente. 

O solo basicamente consistia de 
camadas de sedimentos petrifica-
dos, cascalho solto e zonas 
de areia. As margens eram ín-
gremes com  muita erosão, cres-
ciam raízes de árvores e arbustos e 
uns poucos de galhos caídos, e
havia muito  de lixo flutuante.

Roland vageava com os pes-
cadores e rede a montante, en-
quanto nós estávamos indo a jusante 
com redes de pesca e sacos de 
plástico debaixo do braço... Aqui 
encontramos muitos camarões que 
já haviamos capturado há dois 
dias atrás. Relativamente incolores,



Relativamente incolores mas com um 
padrão escuro muito agradável. No 
entanto não encontravamos Caridina 
Weberi Depois de vaguearmos rio 
abaixo uns bons 800 metros,  primei-

ro reconhecemos como 
era realmente uma floresta 
intocada. Acima de nós as 
árvores, lianas, palmas e os fetos 
fechavam cada abertura que po-
deria dar um re-lance do céu. 

Diferentes variedades de orquídeas 
cresciam nas árvores, e na terra 
havia alguns musgos e cogumelos 
para admirar… por al-gum tempo 
tínhamos esquecido com-
pletamente o mundo sub-aquático. 

Era maravilhoso, andar pela 
floresta tropical apenas por an-
dar e escutar os estranhos 
sons… Depois de termos estado 
ausentes no mínimo duas horas, 
quisemos procurar os outros… 
não que tenhamos saudades deles. 

Ao chegar ao acampamento, nada 
apenas um vazio… Não se ouvia 
nada. Assim fomos rio acima à 
procura de Roland. Demorou um 
longo tempo, até que consegui-
mos ouvir as primeiras vozes. Ro-
land deu um sorriso forçosamente 
largo, significa que devem 
ter encontrado alguns peixes intere
ssantes e ele nem se apercebera que 
nós tínhamos estado ausentes… 
Ainda bem! Ao princípio da tarde



nós voltamos a pé para a rua e não 
esperamos muito tempo até 
chegar o prometido táxi que ia 
ao lago Matano.

Já anoitecia quando estávamos de 
volta a Soroako e tínhamos tratado 
dos animais. Queríamos encon-
trarmo-nos com os pescadores da 
aldeia, por volta das 20:00, tive-
mos que comer qualquer coisa 
rapidamente, para tentarmos 
passar  uma  noite  em  um  local 
adequado no lago Matano. 
Guarnecidos com lampiões a 
querosene, redes e sacos para 
peixes estávamos viajando ao 
longo da costa com o táxi ciclo-
motor por um curto caminho para 
uma área que era como uma praia.

Apenas com a luz das lanternas 
podíamos ver na água rasa, dezenas

de Ottilie sp., grandes regiões de 
pedras cobertas por algas, e alguns



pequenos lírios de água. O chão 
estava completamente nu e con-
sistia apenas numa fina areia de 
cor clara. Nesta área não encon-
tramos nenhum camarão, apenas 
alguns caranguejos e caracois. 
Aqui, assim como numa área 
diferente, um pouco mais rochosa, 
a pesca não foi particularmente 
proveitosa para Roland. Alguns 
camarões, caracóis e peixes que 
descobrimos entre as pedras e de-
pois foram todos para os sacos e 
voltamos ao ponto de encontro 
combinado com o táxi ciclomotor.

Estivemos apenas a dirigir há al-
guns km quando chegamos a um 
controle de tráfego em torno de 
23:00. 
Não é realmente um problema, 
mas a maioria dos motoristas, 
inclusive nós, não usam ca-
pacetes. Depois de algum diálogo 

entre o nosso tradutor e a polícia, 
esta pediu os nossos
passaportes... 

e lá fomos para a dele-
gacia, pois sem dúvida, para a
policia não era muito normal, ter 
à noite três europeus sem 
capacete num ciclomotor,
e com sacos de vários peixes
debaixo dos braços em seu poder. 

O interrogatório na delegacia, não 
trazia o resultado esperado devido 
a alguns problemas linguísticos. 

Eram agora cerca de 0:30 e um 
supervisor ou tradutor, que 
poderia ter sido consultado, não 
estava de momento disponível. 

Assim, os passaportes ficaram na 
delegacia e a situação foi
adiada para o dia seguinte. 

Nessa altura estaria lá alguém que 
saberia falar um pouco melhor 
Inglês... 
e eles já se desculpavam pelos 
problemas...

Na manhã do dia seguioten pontual-
mente às 7 horas, dois policiais es-
tavam de pé na frente do quarto 
de hotel para vir buscar-nos... 

Graças ao tradutor oficial e ao 
apresentarmos todos os documentos 
necessários a situação resolveu-se 
rapidamente.



Só queriam recolher apenas um 
depoimento de cada um de nós e 
teríamos terminado… um pro-
cesso que, devido à impression-
ante rotina diária dos policias, 
levou mais quatro horas e natu
ralmente estragou o nosso último 
dia em Soroako, às 17 horas 
o autocarro para Makassar saíria.

Mas as coisas não poderiam ser 
alteradas e em retrospectiva tive-
mos muita diversão na esquadra. 
Estas pessoas simpáticas tinham-
nos fornecido um 
pequenoalmoço, café, coca-cola 
e cigarros e estavam agora 
autorizados a examinar os bens 
de um criminoso maior... 

um saco com cerca de 15 kg de 
escória de níquel da mina de níquel 
canadense acima mencio-nada. O 
jovem tinha sido entregue 
na esquadra no decorrer da tarde.

No final, eles fizeram outro pe-
dido formal de desculpas e 
o chefe de polícia informou-
nos sobre o seu profundo pesar 
por termos que partir já hoje... 

Ele ainda tinha algumas mulheres 
solteiras no seu círculo de amigos... 

Olhamos um para o outro com 
descrença e soubemos..., agora era 
mesmo tempo de ir embora. Rapi-
damente uma fotografia de des-
pedida, os melhores votos para a 
viagem e um pedido, para visitar-
mos novamente da próxima vez ...

Depois de uma cerveja gelada no 
bar do hotel o mundo parecia 
novamente contente, e ficamos fe-
lizes por ter conseguido sair desta. 
Ainda  tinhamos que preparar os 
animais para a viagem de volta a 
Jacarta, arrumar as nossas coisas e 
chegar  ao autocarro. Infelizmente 
não conseguimos preparar todos os 
animais como planeado, como es-
távamos com pouco tempo, eles 
tinham que fazer a sua viagem um 
dia mais tarde. Por volta das 17 
horas, estávamos na estação de auto-
carro, com todo o kit e bagagens e 
tinha chegado o tempo para a despe-
dida de Soroako e dos pescadores.

Mais uma vez tivemos à 
nossa frente mais doze horas de 
caminho de autocarro, que devido 
ao dia cansativo foram gastas na 
maior parte a dormir, cansativo. 
Do autocarro, fomos directa-
mente para o aeroporto e depois 
de umas boas duas horas estávamos 
senta-dos no avião para Jacarta, onde

o revendedor e colega de Roland nos 
apanhou de novo. Após uma curta 
escala para jantar, ficamos à espera 
no local do grossista para a entrega 
dos nossos peixes e camarões, 
uma vez que tiveram de tomar um 
pequeno desvio através das autori-
dades públicas de exportação. 

Usamos o tempo para vermos em 
detalhe ao redor das instalações 
dos grossistas... podem ser encon-
trados exóticos marinhos e peixes 
de todas as cores e formas. Fomos 
capazes de conseguir autorização 
para levar connosco um único ca-
racol Tylomelania laranja brilhante. 

Finalmente a bagagem com os ani-
mais estava em frente à porta... 
todos eles sobreviveram... Ficamos 
encantados... 

Apesar da sem dúvida stressante 
viagem para os animais, não 
tivemos quaisquer perdas.



À noite depois de um jantar re-
laxante, seguido por uma ida às 
compras através de um pequeno 
centro comercial de bairro, onde 
ainda encontramos alguns produtos 
de fabricantes alemães numa loja 
de animais de estimação, e depois 
de uma calma noite num hotel um 
pouco melhor, nós estávamos de 
bom humor, à espera da segunda 
entrega de Soroako. Novamente, 
tudo decorreu sem problemas e 
sem perdas significativas. Assim, 
poderíamos ir calmamente na nossa 
viagem de regresso à Alemanha...

O voo de Roland já descolou às 
15 horas, em direcção a casa, en-
quanto o nosso começa às 18 
horas. Via Singapura, Colombo, 
Rio de Janeiro, com várias esta-
dias estávamos de volta em Ham-
burgo aproximadamente 20 horas 
depois... felizes, mas cansados!

O que resta são inesquecíveis 
imagens e impressões do país e 
de um povo, que antes parecia 
tão estranho. Apesar da pobreza 
visível em muitos lugares ficamos
particularmente impressionados,
com a simpatia omnipresente 
do povo e pela maior parte 
das paisagens naturais ainda se 
encontrarem intactas em longas 

distâncias e algumas delas serem 
deslumbrantes. Certamente não será 
a última vez que estivemos nesta 
região...

Nesta altura gostaríamos mais 
uma vez de agradecer, muito 
sinceramente a todos os parti-
cipantes. Em especial aos pes-
cadores de Soroako, à pessoa de 
contacto no local, o nosso intér-
prete Jantus, às pessoas da delega-
cia e, claro, a Roland, que já havia 
organizado com antecedência uma 
grande parte da viagem... Perfeito!

Por fim mas não menos impor--
tante... Um especial agradecimento 
também para a empresa TETRA, 
que muito nos apoiou  na viagem.

Frank e Carsten Logemann
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