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Localizado ao Norte do Brasil, o 
Estado do Amazonas possui 1.5 
milhão de quilômetros quadrados, 
ocupando 18% do País. Faz 
fronteira com Colômbia, Peru e 
Venezuela. Sua capital, Manaus, 
tem ligação aérea internacional 
direta com os Estados Unidos, o 
Panamá, a Venezuela e a 
Argentina, além de voos diretos 
diários para as principais capitais 
brasileiras.

Detentor da maior reserva de água 
doce do Planeta, o transporte 
aquático é bastante usado pela 
população local e por cruzeiros 
internacionais.





Uma das mais belas “casas de ópera” do mundo, o 
Teatro Amazonas é o principal marco histórico de 
Manaus. Além da beleza e riqueza arquitetônica, é 
um espaço produtivo de manifestações artísticas 
diversas, que vão do teatro popular à opera. Possui 
um pequeno museu e visitas guiadas.

TEATRO 
AMAZONAS
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Construída no século XIX, é a segunda igreja católica 
mais importante de Manaus, em termos de 
edificação, após a Catedral de Nossa Senhora da 
Conceição. 

IGREJA SÃO 
SEBASTIÃO 
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O prédio, centenário, foi residência de um “barão da 
borracha” e sede administrativa do Governo Estadual. 
Atualmente funciona como um centro cultural que 
abriga diferentes manifestações e exposições.

CENTRO 
CULTURAL 
PALÁCIO RIO 
NEGRO 
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O fenômeno é resultado da união dos Rios Negro e 
Solimões, que correm quilômetros sem se misturar, 
devido a diferenças de temperatura, densidade e 
composição.

ENCONTRO DAS 
ÁGUAS 
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O boto-vermelho ou boto-cor-de-rosa é um mamífero 
que vive em água doce. A aparência se assemelha 
muito aos golfinhos. A experiência proporciona 
proximidade com esses animais em suas águas 
nativas, a partir da oferta de peixes como alimento.

OBSERVAÇÃO DE 
BOTOS 

8



As comunidades indígenas do Alto Rio Negro e 
Tarumã recebem os turistas para uma vivência, onde 
é possível ver os costumes, a gastronomia, as 
danças, os rituais, além da venda de artesanato.

VISITAÇÃO ÀS 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS 
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O MUSA é um vasto jardim botânico em meio à zona 
urbana, com mata primária, onde se pode encontrar 
exposições, viveiro de orquídeas e bromélias, lago, 
aquários e laboratórios experimentais de serpentes, 
de insetos e de borboletas, trilhas pela mata e uma 
torre de observação de 42 metros de altura para 
apreciar a floresta amazônica.

MUSEU DA 
AMAZÔNIA- 
MUSA
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O Museu possui acervo interativo sobre a identidade 
da população, da natureza e da formação urbana de 
Manaus. Situa-se numa das áreas históricas mais 
importantes da cidade, no prédio conhecido como 
“Paço da Liberdade”. 

MUSEU DA 
CIDADE DE 
MANAUS - 
MUMA
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Criado para a formação de guerreiros de selva do 
Exército brasileiro, o espaço possui 30 mil metros 
quadrados, abrigando mais de 200 animais da fauna 
amazônica, como a onça pintada e a pantera negra. 
Dispõe também de Aquário Amazônico, da Oca do 
Conhecimento e do Memorial Coronel Jorge Teixeira.

Site: http://www.cigs.eb.mil.br/

ZOOLÓGICO DO 
CENTRO DE 
INSTRUÇÃO DE 
GUERRA NA 
SELVA - CIGS
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O Bosque da Ciência, anexo ao Instituto de Pesquisas 
da Amazônia - INPA, é um espaço com 13 hectares, 
dedicado à divulgação científica, educação e lazer. 
Dispõe de vegetação florestal, animais da fauna 
amazônica e outros atrativos para a visitação 
turística. 

Site: http://www.bosque.inpa.gov.br

BOSQUE DA 
CIÊNCIA 
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Inaugurado em 1882 e funcionando até hoje como 
mercado público de gênero alimentícios, o prédio 
mantém suas características arquitetônicas originais. 
Possui ainda lojas de artesanato, de produtos naturais 
e restaurantes.

MERCADO 
MUNICIPAL 
ADOLPHO 
LISBOA 
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Primeira igreja erguida após a fundação de Manaus, a 
Matriz de Nossa Senhora da Conceição data 1695. A 
Catedral foi a primeira grande obra arquitetônica 
realizada na cidade. 

CATEDRAL - 
IGREJA DA 
MATRIZ
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Principal orla de Manaus, a Ponta Negra detém 2 
quilômetros de praia e de calçadão, com pequenos 
restaurantes com comidas típicas, uma pista de 
skate, um anfiteatro e um posto de informação 
turística. Serve de ponto encontro para a prática de 
atividades desportivas e passeios noturnos. Perfeito 
para ver o pôr do sol.

COMPLEXO 
TURÍSTICO DA 
PONTA NEGRA
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O museu reproduz um seringal do século XIX, com 
acervo que inclui mobiliário e utensílios que 
representam a riqueza dos “barões da borracha” e da 
vida do seringueiro na floresta. Localizado na área 
rural de Manaus, é resultado do pólo de cinema do 
Amazonas, construído para ser um set de filmagem. 

MUSEU DO 
SERINGAL – VILA 
PARAÍSO
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O Palacete Provincial abriga cinco Museus de 
diferentes linguagens: Museu de Arqueologia, Museu 
da Imagem e do Som, Museu de Numismática, Museu 
Tiradentes e a Pinacoteca do Estado. O prédio data de 
1874 e, por mais de 100 anos, funcionou como 
Quartel da Polícia Militar do Amazonas. 

PALACETE 
PROVINCIAL 
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Produzido a partir das diferentes matérias primas 
nativas, o artesanato do Amazonas tem forte 
influência da cultura dos povos indígenas e de sua 
miscigenação com os brancos europeus e os negros 
africanos. Os diferentes materiais extraídos da 
floresta servem de base para cestarias, cerâmicas, 
adornos, biojoias e outros elementos com design 
fortemente marcado pelo imaginário amazônico.
Um centro comercial com 80 artesãos e diversas 
opções de peças artesanais exclusivas da região está 
localizado na Avenida Djalma Batista, 1018 – 
Chapada.





Com mais de 3 mil espécies catalogadas em seus rios, 
há razões de sobra para que o peixe seja o principal 
ingrediente da gastronomia do Amazonas. Com fortes 
in f luênc ias ind ígenas, que predominam às 
contribuições portuguesas e africanas, o pescado se 
faz acompanhar por outro ingrediente muito peculiar: 
a farinha de mandioca conhecida como “de Uarini”, ou 
da “ovinha”. Há grande diversidade de maneiras de 
preparo.

A quantidade de tipos de frutas também faz jus à 
grandeza da natureza amazônica, com sabores muito 
próprios, algumas delas podendo ser degustadas em 
doces, ou salgadas. Delicie-se!
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A Arena da Amazônia é o estádio que foi palco dos jogos da Copa do Mundo da Fifa 
de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Em seu entorno, estão o Centro de Convenções 
do Amazonas Vasco Vasques, o ginásio poliesportivo Amadeu Teixeira, o 
Sambódromo e a Vila Olímpica, totalizando aproximadamente 450 mil metros 
quadrados de área voltada à cultura, ao esporte e ao lazer. 

Na Arena da Amazônia Vivaldo Lima há o Museu do Esporte Olímpico, com mais de 
dez mil peças entre livros, objetos olímpicos e do esporte em geral.

O Sambódromo abriga o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e a Biblioteca 
Braile.
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Com mais de 5 mil metros quadrados e capacidade 
para 5 mil pessoas circulando e 2.500 sentadas, O 
Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques 
passa por uma obra de ampliação. Em 2020 serão 19 
mil metros quadrados e, além da plenária, um prédio 
dedicados a exposições e feiras. 

Localizado ao lado da Arena da Amazônia, possui 
atualmente cinco salões modulados, além de 06 salas 
para pequenas conferências, foyer, espaço de 
convivência, mezanino, cozinha, câmara frigorífica, 
banheiros, elevadores e gerador de energia.
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Manaus conta com uma estrutura de 102 hotéis urbanos cadastrados no Ministério 
do Turismo, que atendem aos mais diversificados perfis, com ótimas opções tanto 
na localização, quanto instalações, serviços, lazer e gastronomia.
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Hotéis UH’s Leitos UHs Acessíveis Leitos Acessíveis

Manaus 5.911 11.713 630 1.236

Amazonas 8.734 19.473 891 1.785

Quantidade Total 102





Localizados à margem de rios, em terra firme, 
flutuantes em lagos, nos mais diversos estilos 
arquitetônicos, os hotéis de floresta são meios de 
hospedagem junto à densa mata, portais para uma 
vivência íntima com a natureza amazônica. Rústicos, 
ou sofisticados, eles estão nas mais diversas regiões 
do Amazonas e oferecem excursões durante o dia e a 
no i te , com con fo r to e segurança e gu ias 
especializados.
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O Amazonas é o principal destino para a pesca esportiva no Brasil e um dos mais 
procurados no planeta, tanto pela hidrografia privilegiada, quanto pelas mais de 3 
mil espécies de peixes, onde o tucunaré (peacok bass) é a grande estrela. A 
temporada da pesca esportiva ocorre durante todo o segundo semestre e início do 
primeiro, com picos maiores nos meses de agosto a março, em diferentes regiões 
do Estado. 

Barcelos é a cidade com maior concentração da atividade. Presidente Figueiredo, 
Apuí, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, 
Nhamundá e Santa Isabel do Rio Negro, também registram condições favoráveis à 
pesca.

Há operadores especializados na modalidade, com programas de diversos formatos, 
para atender aos mais diferentes segmentos de público. Devido às licenças 
ambientais necessárias, além da dificuldade de acesso a alguns locais de pesca, 
recomenda-se sempre a procura dos operadores. Recomenda-se também a prática 
do “catch and release” para a preservação da fauna aquática. 

Muito Bom
 

Bom
 

Regular
 

Fora de Temporada
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Fonte: Revista FISH TV

Temporada de Pesca

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Tucunaré-Açu

Tucunaré-Pinima

Pirarara

Traíra

Aruanã

Piraíba

Jaú

Bicuda
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Apuí

Barcelos

Careiro da Várzea
Itacoatiara

Itapiranga

Presidente Figueiredo

São Sebastião do 
Uatumã

INTERATIVA 9.1 Pesca Esportiva

1 2 3 4 5 6 7





No interior do Amazonas, em meio a floresta, a uma hora de vôo de Manaus, ou a 
18 horas de barco rio abaixo, duas agremiações folclóricas protagonizam, no último 
final de semana de junho, uma das maiores festas populares do Brasil: o Festival 
Folclórico de Parintins.

Realizado há mais de meio século, “Caprichoso” e “Garantido” duelam em um 
espetáculo que se assemelha a uma ópera popular, unindo com modernidade todas 
as formas da expressão artística. O sucesso é tanto que a cidade exporta centenas 
de cenógrafos para os carnavais de Rio de Janeiro e São Paulo.

Um espetáculo único!
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Birdwatching - Observação de Pássaros

O Amazonas concentra mais de 1 mil das 1.919 espécies de aves encontradas no 
Brasil, segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Excursões 
especializadas em birdwatching estão disponíveis ao visitante, em bases regulares 
ou privativas. Elas podem incluir também outras modalidades de interação com a 
natureza, como visitação a cavernas e cachoeiras.

Cachoeiras

A 120 km de Manaus, por estrada, a cidade de Presidente Figueiredo possui um 
inventário de mais de 100 cachoeiras e inúmeras cavernas, todas elas facilmente 
acessíveis ao visitante. Em algumas delas, programas com trilhas, canoagem, 
tirolesa e rapel são oferecidos. Aventure-se!
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Unidades de Conservação

As unidades de conservação são áreas de proteção ambiental que surgiram com a 
finalidade de proteger a nossa biodiversidade. O Amazonas possui 27% de seu 
território protegidos por UCs, áreas de extrema importância para preservação e 
sustentabilidade. Além disso, movimentam a economia local por meio de manejo 
florestal e também pelo turismo. Na região Amazônica, o Amazonas é o estado que 
possui maior quantidade de unidades de conservação para a pratica do turismo 
sustentável.

Dicas de como se comportar:

- Leve sempre: lanternas, agasalhos, capa de chuva e primeiros socorros;

- Mantenha-se nas trilhas;

- Remova todas as evidências de sua passagem;

- Proteja o patrimônio natural e cultural dos locais visitados; 

- Traga todo o seu lixo de volta com você;

- Não faça fogueira;

- Não use sabão e nem lave utensílios em fontes de água; 

- Observe os animais à distância. 

- Resista à tentação de levar lembranças para sua casa. Deixe pedras, artefatos, 
flores, conchas, etc onde você os encontrou, para que outros também possam 
apreciá-los;

- Não risque, piche ou grave de qualquer forma, pedras, troncos ou estruturas do 
local;

- Tire apenas fotografias, deixe apenas suas pegadas, mate apenas o tempo e leve 
apenas suas memórias.
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Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

A Reserva Mamirauá está localizada a cerca de 600 km a oeste de Manaus. Abrange 
uma área de 1.124.000 hectares, que passa pelos municípios de Tefé, Uarini, Fonte 
Boa e Maraã. Esta faz parte de um dos mais importantes blocos de floresta tropical 
protegidas do mundo e abriga um ecossistema rico que inclui espécies endêmicas 
da região tais como o macaco Uacari Branco e o Macaco-de-cheiro-de-cara-preta. 

A reserva também é a área de estudo do programa de pesquisa em conservação e 
manejo das quatros espécies de jacarés amazônicos.  O projeto aborda ações de 
pesquisa sobre dinâmica populacional, distribuição e uso de hábitat, biologia e 
ecologia reprodutiva, genética de populações, saúde e uso de recursos.

Anavilhanas

O Parque Nacional de Anavilhanas, localizado entre os municípios de Manaus (30%) 
e Novo Airão (70%), no Estado do Amazonas, foi criado com o objetivo de 
preservar o arquipélago de Anavilhanas, um dos maiores do mundo, bem como 
suas diversas formações florestais e estimular a produção de conhecimento por 
meio de pesquisas científicas e melhorar a conservação do bioma amazônico com 
base em ações de educação ambiental e turismo sustentável. O parque faz parte do 
Patrimônio Mundial da Humanidade, registrado pela Unesco.
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Seja no alto das árvores na correnteza dos rios ou na descida de cachoeiras, a 
selva amazônica é o espaço adequado para aqueles que querem desafiar seus 
limites.  Ao praticar esportes radicais em sintonia com a floresta, a aventura se 
mistura com a apreciação das belezas naturais da região, dividindo espaço com a 
flora e a flora nativas em total sintonia e respeito ao meio ambiente.

Escalada em Árvores / Arvorismo

A prática da atividade acontece nos municípios de Rio Preto da Eva e Presidente 
Figueiredo, no interior do Amazonas. A Acompanhada por guias especializados na 
modalidade e com todos os procedimentos de segurança necessários, permite a 
melhor visão da imensidão verde, além da observação de pássaros, plantas raras e 
intrigantes sons da floresta.
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Rapel

Bastante praticada no município de Presidente Figueiredo, graças a sua geografia 
repleta de grutas e cachoeiras. A descida se dá pelo rapel cascading, nome que se 
dá ao esporte especializado na descida de cachoeiras utilizando técnicas de rapel. 
Assim, os praticantes tem contato direto com a natureza e aprendem conceitos 
básicos de sobrevivência.
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Tirolesa/ Zipline

Utilizando procedimentos e equipamentos específicos. Pode ser praticada em 
parques de aventura em Manaus, balneários e em Presidente Figueiredo, entre as 
árvores e sob os rios. Conhecido como a “Terra das Cachoeiras” pela farta oferta de 
banhos, selva, grutas, cavernas e quedas d´água, a tirolesa é uma das principais 
atividades de aventura praticada no município.
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Stand up Paddle

No Amazonas, o esporte é bastante praticado na orla do Rio Negro e ao longo da 
orla da cidade, ou nas praias da Ponta Negra e Tupé. Outros preferem cidades 
próximas, como Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). Esta atividade 
permite conhecer os rios do Amazonas.
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Cada cruzeiro promove roteiros únicos que atraem os mais diversos passageiros, 
oferecendo passeios exclusivos para ver de perto a floresta, visitar comunidades 
tradicionais ribeirinhas e observar os animais. A navegação pelos rios do Amazonas 
pode ser uma experiência luxuosa, atravessando muito além do famoso encontro 
das águas e envolvendo-se nas belezas naturais que só o Amazonas pode oferecer. 
O destino dispõe de barcos com capacidades, formatos, instalações e roteiros os 
mais diversos, com duração de meio dia a uma semana.

A seguir, alguns exemplos dos cruzeiros turísticos disponíveis no Amazonas:
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Cruzeiro Segmentos Camarotes
Camarotes 
Acessíveis

Leitos
Leitos 

Acessíveis
Iberostar 

Grand Amazon
Ecoturismo 73 1 146 2

Barco Zaltana
Turismo de 

Pesca
10 0 20 0

Untamed 
Amazon

Turismo de 
Pesca 8 0 16 0

Untamed 
Amazon

Ecoturismo
8 0 16 0

M/V Desafio Ecoturismo 12 0 24 0

Capitão 
Peacock

Turismo de 
Pesca

15 0 30 0
Capitão 
Peacock Ecoturismo de 

luxo

15 0 30 0





As festas de santos padroeiros, de origem portuguesa, são tradição no Amazonas e 
mesmo as longas distâncias não impedem o fluxo de devotos, que atravessam rios 
e cortam estradas e céus para louvar seus padroeiros.

Parintins – Festa de Nossa Senhora do Carmo

Devotos de Nossa Senhora do Carmo realizam anualmente de 06 a 16 de julho uma 
das maiores festas religiosas do Estado.  Milhares de pessoas comparecem aos 11 
dias da festa, que culmina com a procissão a Nossa Senhora, um espetáculo de fé 
que decora as ruas da cidade e termina com show pirotécnico.
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Borba – Festa de Santo Antônio

Borba, situada à margem direita do Rio Madeira, todos os anos festeja seu 
padroeiro. Sua Basílica é a única no Norte do Brasil a ter relíquias de Santo 
Antônio. O maior evento religioso do interior do Amazonas acontece há 257 anos. 
São 14 dias de homenagens, iniciando no dia 31 de maio, indo até o dia 14 de 
junho, quando a população da cidade triplica com a chegada de milhares de 
romeiros.
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O turismo de base comunitária é o turismo em que os residentes locais 
(comunidades indígenas e ribeirinhas) convidam os turistas a visitar as suas 
comunidades e fornecem um alojamento para pernoitar.

Os residentes ganham rendimento como gestores de terras, empresários, 
prestadores de serviços e produtos, e empregados. Pelo menos parte da renda do 
turista é destinada a projetos que tragam benefícios para a comunidade como um 
todo.

O turismo baseado na comunidade permite ao turista descobrir os hábitos locais e a 
vida selvagem, e celebra e respeita as culturas, rituais e sabedoria tradicionais. A 
comunidade estará ciente do valor comercial e social atribuído ao seu património 
natural e cultural através do turismo, o que promoverá a conservação destes 
recursos pela comunidade.
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