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Maior bioma brasileiro e maior floresta tropical do mundo, a Amazônia se estende por outros oito países da América do Sul, e 

representa sozinha, em tamanho, mais da metade das florestas tropicais do planeta. Ela compreende a maior biodiversidade 

da Terra, sendo lar de ao menos metade das espécies vegetais e animais existentes no planeta.  

  

A Floresta Amazônica abriga ainda a maior bacia hidrográfica do mundo, com 7 milhões de quilômetros quadrados, e uma 

infinidade de rios que cortam as matas em todas as direções. Suas águas possuem uma grande abundância de espécies de 

água doce que servem de sustento às populações indígenas que vivem às suas margens. 

  

Oferece excelentes acomodações em hotéis sustentáveis em meio à selva, os quais oferecem um maior contato e intercâmbio 

cultural com os povos locais, bem como em embarcações de cruzeiro que exploram sua vastidão de águas e paisagens. 

 

 

 

 

Informações turísticas: www.amazonialegal.turismo.gov.br 
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Eletricidade: A voltagem na região é de 110v. Embora hoje em dia a maioria dos equipamentos eletrônicos seja bivolt, vale a 

pena conferir antes do uso.  

 

Saúde: Manaus possui uma boa rede de hospitais públicos e particulares, inclusive de atendimento infantil e da Unimed. 

Dados gerais 

Comunicação: Manaus possui telefonia fixa, móvel, e conectividade com a rede 4G. O código é (92). 

Para os Hotéis de Selva: 

 

Juma Lodge - Não há sinal de telefonia celular, nem internet.  
 

Anavilhanas - A única operadora de telefonia celular que opera na região é a VIVO, mas há pouco sinal. O Lodge oferece 

internet via satélite na recepção, mas o acesso pode ser limitado conforme disponibilidade do serviço.  
 

Amazon Ecopark - Há sinal de celular. O Lodge oferece internet via radio na recepção, mas o acesso pode ser limitado 

conforme disponibilidade do serviço.  
 

Mirante do Gavião - Há sinal para Vivo e Claro, mas há pouco sinal. O Lodge oferece internet via satélite na recepção e nos 

quartos, mas o acesso pode ser limitado conforme disponibilidade do serviço, especialmente nos quartos. 
 

Uacari Lodge - Não há sinal de celular. Há internet wi-fi gratuita, mas o sinal é bastante instável.  



Dados gerais 

Programe-se de acordo com a sua hospedagem: 

 

Juma Lodge – Não aceita nenhum cartão de crédito. Pagamentos de extras somente em dinheiro.  

 

Anavilhanas - Todos os pagamentos de bebidas e serviços extras podem ser pagos em dinheiro ou cartão American 

Express, MasterCard ou Visa.  

 

Amazon Ecopark – Todos os pagamentos de bebidas e serviços extras podem ser pagos em dinheiro ou cartão 

American Express, MasterCard ou Visa.  

 

Mirante do Gavião – Todos os pagamentos de bebidas e serviços extras podem ser pagos em dinheiro ou cartão 

American Express, MasterCard ou Visa.  

 

Uacari Lodge - Todos os pagamentos de bebidas e serviços extras podem ser pagos no cartão American Express, 

MasterCard ou Visa. ** No entanto muitas vezes há problemas de sinal com a maquineta do cartão de modo que é 

altamente recomendado pagamento em dinheiro.  

Bancos: Na capital, há agências de praticamente todos os principais bancos brasileiros. 

Capital: Manaus (aproximadamente 2.130.264 habitantes).  

Fuso Horário: O fuso horário da região é uma hora a menos que em Brasília, porém não há horário de verão. 



Para embarque (somente originais): Carteira de identidade, de habilitação ou Passaporte. 
 
• Autorização de viagem para transporte aéreo de menores: 
 
• Menores de 12 anos acompanhados de guardião, tutor ou parentes, como pai ou mãe, avós, bisavós, irmãos, tios ou sobrinhos maiores de 
18 anos, portando documentação original com foto que comprove o parentesco, não precisam de autorização judicial para viajar dentro do 
território nacional. 
 
• Menores de 12 anos viajando desacompanhados de ambos os pais, ou acompanhados por adulto sem qualquer parentesco, deverá 
apresentar autorização do pai ou da mãe, do tutor ou guardião, com firma reconhecida em cartório por semelhança ou autenticidade (não é 
obrigatório conter foto do menor). 
 
• Menores com idade entre 12 e 18 anos não precisam de nenhuma autorização para viajar desacompanhados dentro do território nacional; 
 
Importante: 
• Para embarque em qualquer uma das situações acima, é obrigatória apresentação de documento original com foto, que comprove filiação.  
 
• Algumas Cias Aéreas exigem contratação de serviço próprio para o embarque de menores desacompanhados de ambos os pais. Consulte-
nos. 
 
Estas informações estão sujeitas a alterações. Abaixo os links pertinentes para consulta 
Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 83 
Coordenadoria da Infância e Juventude - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Para embarque 

Documentos necessários 

Apesar de não ser obrigatória, o Ministério do Turismo Brasileiro recomenda que todos os que viajam para a região Norte do Brasil 
tomem vacina contra febre-amarela. Recomenda-se que a aplicação da vacina seja feita 10 dias antes da chegada à região. 

Vacina 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.tjsp.jus.br/UtilidadePublica/UtilidadePublica/AutorizacaoViagemCriancaAdolecente


A culinária amazonense é tão típica e diferenciada, que nem parece que se está no Brasil da feijoada. Há uma infinidade de 

excelentes restaurantes de culinária típica em Manaus e nas cidades dos arredores, bem como de cozinha nacional 

internacional, sendo alguns deles comandados por chefs premiados.  

 

Conservando suas origens indígenas, as principais estrelas da gastronomia local são os saborosos peixes exclusivos dos rios 

amazonenses, como o tambaqui, tucunaré, pirarucu e matrinchã, assados ou cozidos, geralmente servidos com pirão de farinha 

de mandioca ou tucupi, um molho de mandioca brava fermentada, de cor amarelada. 

 

 Alguns dos pratos mais populares são o tacacá, uma sopa de camarões salgados com folhas de jambu, que adormece 

levemente a boca, o pato no tucupi, e o x-caboclinho, um sanduíche que leva no recheio o tucumã, uma fruta local, e às vezes 

queijo de coalho.  

 

 Uma imensa variedade de frutas regionais, como o cupuaçu, a pitomba, a graviola, o buriti, o açaí e o patauá, completam o 

cardápio com seus sabores inusitados, seja in natura, seja na forma de sucos ou geleias.  

Para comer 

Gastronomia 



Para comer 

Esta lista de indicações é composta por recomendações da Venturas, feedbacks de seus clientes e pelo ranking do site Tripadvisor 

Sugestão de Restaurantes 

Amazônia - Manaus: Link 

Bistrô Fitz Carraldo – www.villaamazonia.com - Restaurante do Hotel Villa Amazônia com cardápio renovado baseado 

em ingredientes locais.  

 

Banzeiro - www.restaurantebanzeiro.com.br  - Mais famoso restaurante de Manaus, com diversos prêmios 

consecutivos pela Veja Comer & Beber Manaus de melhor cozinha regional, chef do ano e melhor costela de 

Tambaqui 

 

Moquém do Banzeiro - www.instagram.com/moquemdobanzeiro - Da mesma rede do Banzeiro, porém, com pratos 

autorais mais  refinados.  

 

Tambaqui de Banda - www.tambaquidebanda.com.br -  Peixaria simples e saborosa, localizada em frente ao Teatro 

Amazonas, extremamente recomendado para os jantares, com mesas na calçada.  

 

Alentejo - www.restaurantealentejo.com.br  - Comida portuguesa muito bem elaborada, traço da forte influência 

portuguesa em Manaus. Reduto da elite Manauara. 

 

Coco Bambu – www.cocobambu.com - Excelente opção para quem esta hospedado na Ponta Negra. 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g303235-Manaus_Amazon_River_State_of_Amazonas.html
http://www.villaamazonia.com/pt/bistro/
http://www.restaurantebanzeiro.com.br/
https://www.instagram.com/moquemdobanzeiro/?hl=pt-br
http://www.tambaquidebanda.com.br/
http://www.restaurantealentejo.com.br/
http://www.cocobambu.com/


Consulte os limites no seu bilhete ou na Cia aérea. Lembre-se de identificá-las e fechá-las com 

cadeados. Objetos cortantes ou líquidos devem ser colocados na bagagem a ser despachada; não 

podem ir como bagagem de mão. 

Arrumando a mala 

Franquia de bagagem / Limite de bagagem: 

Na floresta amazônica o clima é muito quente e úmido durante todo o ano, com temperatura média  entre 25º C e 27º C 

e máxima de 40º C. Todas as épocas são ótimas para visitação e a principal diferença entre elas são as imensas florestas  

inundadas na época de cheia ou as incríveis praias de rio na temporada seca: 

Durante os meses de Dezembro à Maio, as chuvas são intensas. A cheia do rio Negro tem seu ponto máximo em meados de Junho. Neste 

época, os vastos igapós -floresta inundada- se formam, deixando um cenário inesquecível e excelente para exploração. Apesar da 

frequência de chuva ser maior, dias ensolarados e quentes são comuns durante essa época. 

A estação da seca se dá entre Junho e Novembro. A maior vazante do Rio Negro acontece no mês de Novembro, quando se formam as 

praias de areia branca. Nessa época chove menos e o calor é bastante intenso, mas é sempre bom estar preparado para enfrentar uma 

chuva torrencial pelo caminho. 

Temperatura / Clima 

Juma Lodge – Limite de 10Kg por pessoa, preferencialmente em mala maleável. A bagagem excedente pode ficar guardada no escritório do 

Juma em Manaus ou no seu hotel em Manaus. 

Uacari Lodge – Limite de 15Kg por pessoa, preferencialmente em mala maleável. A bagagem excedente pode ficar guardada no      

escritório do lodge em Tefé ou no seu hotel em Manaus.  

              Anavilhanas / Amazon Ecopark / Mirante do Gavião – Não há limite de bagagem. 



Para Comprar 

Artesanatos e Souvenires: (onde e o que comprar) 

A Floresta Amazônica é lar de uma pluralidade de etnias indígenas, e uma de suas formas de gerar renda e divulgar sua 

cultura é através da produção de produtos artesanais.  

 

É possível encontrar produtos decorativos e bijouterias, peças de cestaria, tecelagem, escultura, entalhe, pintura, 

confeccionados com materiais tipicamente regionais: madeira, cerâmica, palha de tucumã, fibra e palha de tucum, tela de 

juta, cipó titica e sementes de árvores nativas como o puca, o morototó, o açaí, a jarina (marfim vegetal). 

 

A Feira De Artesanato Da Avenida Eduardo Ribeiro e a Central de Artesanato Branco e Silva são alguns dos lugares onde é 

possível encontrar peças originais e ainda desfrutar de opções gastronômicas e de lazer, além da Galeria Amazônica, onde 

as peças são expostas como em uma galeria de arte.  

 

A Brasil Original fica no Amazonas Shopping e é uma iniciativa do SEBRAE para valorizar os produtos artesanais da região e 

seus produtores. 



• Tênis ou bota para trilha na mata 

• Sandália/ chinelo confortável (papetes podem ser usadas em alguns 

dos passeios) 

Sugestão de bagagem 

Calçados 

• Roupas leves e de secagem rápida (suplex, tactel, dryfit) para 

serem usadas durante os passeios (camisetas / shorts / bermudas)  

• Blusa de manga longa para a focagem noturna e trilha na mata 

• Calça confortável para caminhada na mata  

• Agasalho leve para as noites e também para o trajeto de avião 

• Capa de Chuva 

• Maiô | Biquíni | Sunga 

• Boné | Chapéu 

• Toalha - Aconselhamos ter sempre uma toalha pequena na sua 

mochila durante os passeios. As de uso Outdoor (sintéticas) secam 

mais rápido e absorvem bem  

 

** Muitos dos lodges da Amazônia possuem sistema de tratamento da 

água próprio, dimensionado apenas para seus efluentes diários e, 

portanto, não dispõe de serviço de lavanderia.  

Vestuário 

• Mochila de ataque 20/30L – É a melhor opção para os 

passeios pois tem o tamanho ideal para levar água, toalha, 

snacks, máquina fotográfica, protetor solar e o que mais você 

precisar para passar bem o dia.  

Malas e Mochilas  

• Lanterna / lanterna de cabeça – Pode ser útil para os 

passeios noturnos 

• Protetor solar / protetor labial 

• Repelente de insetos para a trilha na mata 

• Óculos de Sol 

• Câmera Fotográfica 

• Binóculos 

• Cantil ou garrafinha de água são essenciais, pois é importante 

que você tenha água sempre a mão durante os passeios.  

• Itens de higiene pessoal 

• Medicamentos tomados regularmente  

Acessórios  



Para quem esticar a viagem até Manaus, sugerimos as seguintes visitas: 

 

 

• Teatro Amazonas 

 

• MUSA – Museu a céu aberto, com torre de observação de 60m de altura. Fica no extremo norte de Manaus e do 

centro leva aproximadamente 40 minutos de carro. O local é muito bacana e entrega uma experiência diferente dos 

demais locais conhecidos de Manaus, pois mostra a floresta com um toque mais técnico/científico. 

www.museudaamazonia.org.br 

 

• Vila Paraíso – Museu do Seringal – Museu que recria uma casa de Coronel de Barranco, mostrando a forma como 

eram organizados o controle e a extração da borracha. Chega-se apenas por água, o que confere certo charme à 

visita. 

Informações adicionais 
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Fotos 



www.venturas.com.br  
atendimento@venturas.com.br 

Tel: +55 (11) 3879-9494 / Emergência: +55 (11) 9 9906-3809 
Rua Minerva, 268 - Perdizes - São Paulo - SP - Brasil - 05007-031 
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