
GUIA ESPECIAL FUJA DO ÓBVIO

MANAUS

CONHEÇA O QUE A CAPITAL AMAZÔNICA TEM DE 
MELHOR, MAS QUE NINGUÉM NUNCA TE CONTA!



POR QUE 

MANAUS?

A Amazônia é mundialmente conhecida por representar sozinha mais da metade do
território de florestas tropicais remanescentes na Terra. Ela também corresponde à
maior biodiversidade em uma floresta tropical do planeta. Com tanta
representatividade no cenário mundial, você deve imaginar que essa região está no
topo do ranking do turismo estrangeiro no Brasil e, principalmente, é primeira opção
da wishlist da maioria dos brasileiros, certo? Errado!

O estado do Amazonas, que é o maior do Brasil e onde está localizada grande parte
da Floresta Amazônica, tem a cidade de Manaus como capital e é uma região pouco
conhecida, mas que guarda surpresas que encantariam qualquer turista.
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Se você duvida disso, a gente já começa contando algo que vai te surpreender: na
cidade de Manaus e em boa parte da região próxima à capital você não irá sofrer com
a presença de mosquitos. Alguma vez imaginou estar na Amazônia sem ter que se
preocupar com repelente? Isso acontece porque a acidez do Rio Negro, que banha a
cidade, não permite a proliferação do inseto.

Heterogênea, encantadora, multicultural, colorida, animada, histórica... essas são
algumas das palavras que poderiam descrever a cidade de Manaus, um dos principais
locais da região amazônica e que você não pode deixar de fora de sua lista de viagens.

Por ser uma região fora do roteiro comum, a cidade é, por si só, um destino que foge
do óbvio. E, então, o Fuja do Óbvio foi para lá, conhecer o que há de melhor, o que
faz parte do dia a dia dos nativos e tudo aquilo que pode tornar sua viagem
inesquecível.

VAMOS FUGIR
PARA MANAUS?
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ANTES DE 

ARRUMAR AS 

MALAS...

Sempre que você for viajar para uma cidade ou um país
que ainda não conhece, vale a pena dedicar algum
tempo para uma pesquisa sobre as características da
região. Mas, como o Fuja do Óbvio não te deixa na
mão, fizemos isso por você. Confira as informações a
seguir antes de começar a arrumar as malas.



IDIOMA MOEDA

TRANSPORTE CLIMA

PORTUGUÊS

CONSIGO ME COMUNICAR 

EM INGLÊS?

REAL BRASILEIRO

CONSIGO PAGAR EM DÓLAR?

As opções de transporte em
Manaus contemplam ônibus,
táxis, aplicativos, barcos e balsas.
Além disso, a região central, do
porto ao Teatro Amazonas, pode
ser percorrida a pé. Nos passeios
para fora da cidade, normalmente,
você usará barcos.

Manaus está no meio da Floresta
Amazônica, uma das regiões mais
úmidas do planeta. Prepare-se
para muito calor! As temperaturas
são elevadas durante todo o ano,
passando dos 35 graus entre os
meses de setembro e outubro.



UM POUCO 

SOBRE MANAUS

Não dá para falar de Manaus sem falar do estado do Amazonas e, consequentemente,
sem falar da Amazônia como um todo. A cidade, cravada ‘no meio da floresta’, respira
a cultura amazônica, vive de suas riquezas e transmite aos seus visitantes o clima do
‘pulmão do planeta’.

Para se ter uma ideia do tamanho da Floresta Amazônica, tente imaginar a seguinte
medida: 7 milhões de metros quadrados. Impossível, certo? No Brasil, estão mais de
60% de toda a sua área. Manaus está ali no meio. O restante, está dividido entre
outros nove países da América do Sul, como Peru, Colômbia, Venezuela e Equador.

Devido à forte cultura indígena, ainda sobrevivente na região, Manaus tem uma das
gastronomias mais marcantes do Brasil, tendo peixes de água doce, como tambaqui e
pirarucu, entre seus destaques. As frutas tradicionais também são parte do dia a dia
dos manauaras. Não deixe de experimentar os sorvetes de tucumã, taperebá (também
chamado de cajá) e, é claro, açaí, além do suco de cupuaçu.
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A biodiversidade da região é surpreendente. Uma em cada 10 espécies conhecidas no
mundo vive por lá. Você não pode viajar para Manaus e deixar de aproveitar para
observar elementos de sua fauna e flora, como as vitórias-régias, símbolo da
Amazônia, o bicho-preguiça e as diversas espécies de macacos e araras.

E, claro, não podemos nos esquecer do artesanato, cuja tradição foi passada pelos
índios de geração em geração e hoje é responsável pelo sustento de aldeias inteiras,
que recebem os visitantes para compartilhar um pouco de sua história, cultura e
tradição e mostrar seu dia a dia. Mas, falaremos disso mais pra frente!

Enfim, para falarmos sobre tudo o que a Amazônia pode nos proporcionar, seriam
necessárias milhares de páginas. Mas, como isso não é possível, você pode seguir as
dicas desse guia e conhecer o que há de melhor em Manaus. Com certeza, será uma
experiência e tanto.
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FUGINDO DO

ÓBVIO EM

MANAUS

Confira aquilo que ninguém te conta, mas que Manaus
tem de melhor e que o Fuja do Óbvio recomenda. Com
todas essas dicas, você conseguirá montar um roteiro
incrível para sua viagem, conhecendo o que há de mais
especial na capital amazônica.



PELAS

RUAS



Se tem uma coisa que o Fuja do Óbvio valoriza e recomenda é a cultura local. Em
cada continente, em cada país, em cada cidade e em cada bairro você pode vivenciar
a verdadeira tradição dos locais se tiver contato com aquilo que mais faz parte do
nosso dia a dia: a comida.

E é por isso que nossa primeira sugestão em Manaus é o Mercado Municipal
Adolpho Lisboa. Localizado às margens do Porto de Manaus, o mercado chama a
atenção de todos que passam pela região devido à sua arquitetura e às cores fortes,
em tons de vermelho e amarelo.
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Ao entrar, você vai notar que a gastronomia está lá, marcante, com seus peixes
de água doce, sua grande variedade de castanhas, frutas e óleos. Porém, o
mercado é dividido em pavilhões. Tem o Pavilhão do Peixe, da Carne e outros
com produtos variados.

Mas, não imagine que só de comida vive o mercadão. Lá, você terá a
oportunidade de ter o primeiro contato com o excepcional artesanato
amazônico. Desde peças esculpidas no mais tradicional pau-brasil, até cocares e
acessórios indígenas produzidos pelas aldeias da região.

O horário de funcionamento é até as 18h, mas, a gente recomenda que você
visite cedo, porque depois das 16h, os boxes já começam a fechar.

RUA DOS BARÉS, 46
SEGUNDA A SÁBADO, 6H ÀS 18H
DOMINGO E FERIADO, 6H ÀS 12H



FEIRA MANAUS 

MODERNA

Oficialmente chamada de Feira Coronel Jorge Teixeira, pode ser considerada uma
versão mais ‘roots’ do Mercado Municipal Adolpho Lisboa. E é por isso mesmo que a
gente indica!

Apesar dos pavilhões de peixes e carnes do mercadão, se você quiser encontrar as
melhores opções de produtos frescos, como pescados, frutas e grãos, a Feira Manaus
Moderna é o lugar certo.

Bem menos sofisticada, ela tem seu charme e é o típico local onde você encontrará os
nativos fazendo suas compras. É de lá que sai grande parte dos alimentos utilizados
nos restaurantes de Manaus e região.
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RUA BARÃO DE SÃO
DOMINGOS, 268

SEGUNDA A SÁBADO, 6H ÀS 18H
DOMINGO E FERIADO, 6H ÀS 12H



PORTO DE 

MANAUS

Manaus, assim como todo o estado do Amazonas e a região amazônica em si, têm
nos rios a sua principal ‘estrada’. Uma região com poucas rodovias, conta com
transporte aquático não apenas para levar as pessoas de uma cidade para a outra,
mas também para todo tipo de carga (todo mesmo!).

Sendo assim, o Porto de Manaus é uma região bastante importante para a Amazônia.
E, naturalmente, é um local que vale a visita. Mas, a gente prefere sempre avisar: não
espere o requinte de um Puerto Madero, de Buenos Aires, ou a infraestrutura do
Porto de Santos. Em Manaus, o clima rústico predomina. Mas, nada que afete a
experiência.
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Ali você poderá observar as
‘gaiolas’, que são como ônibus
aquáticos que transportam os
nativos lado a lado, deitados
em redes, por longos trechos,
nos quais podem passar mais
de 10 dias navegando.

Se você fizer qualquer um dos
passeios com visita aos muitos
rios da região, irá passar pelo
Porto de Manaus e confirmar
que ele tem seu encanto. E não
deixe de aproveitar para
admirar a arquitetura da
alfândega (aquele prédio da
página anterior), que é um
charme a parte.

RUA MARQUES DE SANTA CRUZ, 25

portodemanaus.com.br



LARGO SÃO 

SEBASTIÃO

Essa foto aqui em cima foi tirada pelo Fuja do Óbvio em sua última visita a Manaus.
Mas, se tivéssemos dito que era alguma paisagem europeia, certamente alguém teria
acreditado. Essa é a arquitetura que compõe o cenário do Largo São Sebastião.

Essa região tão encantadora de Manaus abriga a Igreja de São Sebastião,
representada na foto, e o Monumento de Abertura dos Portos, que homenageia
todos os continentes e traz, em seu topo, uma escultura que simboliza a Amazônia.
Na mesma praça está o imponente Teatro Amazonas e o restaurante Tambaqui de
Banda, mas falaremos dessas duas atrações mais pra frente.
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O Largo São Sebastião é parada obrigatória que serve para você passar o
tempo, admirar o entorno, sentar à sombra de uma árvore para se refrescar,
contemplar a beleza e, claro, tirar diversas fotos.

A região é muito bem cuidada, conta com diversos estabelecimentos com
arquitetura colorida, vive repleta de manifestações artísticas e costuma ser
ponto de encontro dos manauaras, tanto durante o dia, quanto à noite. É um
local indispensável em seu roteiro.

RUA 10 DE JULHO, S/N
cultura.am.gov.br/largo-sao-
sebastiao



Se você acha que depois de tudo o que foi descrito nas duas páginas anteriores
teríamos acabado de falar do Largo São Sebastião, se enganou. A gente não costuma
exagerar. Quando falarmos que uma região vale a pena, acredite: ela vale!

Então, não poderíamos falar do Largo São Sebastião sem citar a Galeria Amazônica.
Lá você terá a oportunidade de conhecer o melhor do artesanato de diversas etnias
indígenas do Amazonas.

Olhando para a simples fachada, que mais se parece com um pequeno prédio
residencial, você pode imaginar que a visita não será das melhores. Mas, o Fuja do
Óbvio te adianta que você irá se surpreender.

Contemplar os objetos produzidos com técnicas existentes antes mesmo dos
portugueses chegarem aqui, que têm como matérias-primas elementos naturais
típicos da região amazônica, como fibras, madeiras e sementes, é uma experiência
única e que vale a pena!
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GALERIA 
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RUA COSTA AZEVEDO, 272

SEGUNDA A SÁBADO, 10H ÀS 20H

CONSULTE A PROGRAMAÇÃO

galeriaamazonica.org.br



Apesar de ter como título da página a Catedral Nossa Senhora da Conceição, essa é
uma atração tripla. Manaus é uma cidade charmosa em todos os cantos. Caminhar
pelas ruas centrais, pelo porto ou por seus bairros mais sofisticados, como a região da
Praia da Ponta Negra, é sempre revigorante.

19

MANAUS

CATEDRAL NOSSA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO



E com a Praça XV de Novembro, ou
Praça da Matriz, onde fica a
catedral, não seria diferente.
Primeiramente, por sua imponência
e sua beleza. Na praça, que fica bem
próxima ao Porto de Manaus, além
de um típico chafariz, estão as
escadarias que dão acesso à igreja.
Caminhar pelos degraus em direção
à Catedral Nossa Senhora da
Conceição, independentemente de
sua religião, é arrepiante.

Dedique alguns minutos para ‘viver’
a Praça da Matriz e para explorar a
arquitetura e as obras de arte da
catedral. Mas, começamos dizendo
que era uma atração tripla. O
mesmo passeio ainda permite que
você admire, observe e fotografe o
Relógio Municipal.

RUA MARQUÊS DE SANTA CRUZ, S/N

Em sua simplicidade, a obra inaugurada em 1.927 é considerada um marco
histórico de Manaus e traz a frase ‘vulnerant omnes, ultma necat’, que vem do
latim e significa ‘todas ferem, a última mata’, como uma representação da vida,
que assim como tudo, acaba.

O Fuja do Óbvio recomenda que você visite a Praça da Matriz, a Catedral Nossa
Senhora da Conceição e o Relógio Municipal logo em seu primeiro dia em
Manaus. Certamente, vai começar bem os trabalhos em terras amazônicas.



COMER

E BEBER



TAMBAQUI DE 

BANDA

Sim, essa página terá muitas vezes a palavra ‘tambaqui’. Esse peixe de água doce,
tipicamente amazônico e de sabor único, é o carro-chefe de muitos restaurantes de
Manaus. Mas, o Tambaqui de Banda tem alguns pontos a seu favor.

Primeiramente, como já comentamos, o restaurante tem uma unidade localizada no
Largo São Sebastião, ‘na esquina’ do Teatro Amazonas. Durante o dia, é uma
excelente opção para o almoço e para tomar uma cerveja ou um suco para se
refrescar no calor da Amazônia. O tambaqui na grelha, acompanhado de baião de
dois com feijão fradinho, vinagrete e farofa (esse da foto) é simplesmente
inexplicável.
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Para quem estiver curtindo a noite no Largo São Sebastião, as opções de porções
são uma excelente pedida. Entre os destaques estão o bolinho de pirarucu (outro
peixe de água doce típico da região) e o caboco enrolado, que é uma espécie de
canapé de peixe com cream cheese e banana frita.

O Fuja do Óbvio foi ao restaurante duas vezes no mesmo dia, na hora do almoço
e à noite, logo após assistir a uma ópera no Teatro Amazonas. Além de um
ambiente agradável, com bom atendimento e uma comida deliciosa, o preço é
muito justo!

RUA JOSE CLEMENTE, 596
SEGUNDA A SÁBADO, 11H ÀS 15H; 
18H ÀS 23H 
DOMINGO, 11H ÀS 16Htambaquidebanda.com.br



AMAZÔNICO

Imagine uma peixaria regional que ofereça o melhor dos pescados de água doce da
região amazônica em pratos de dar água na boca, harmonizados com vinhos de alta
qualidade, em um ambiente sofisticado e climatizado.

Esse é o Amazônico, um dos principais restaurantes de Manaus, que conta com
cardápio especialmente desenvolvido para valorizar e destacar os peixes da região. Da
entrada ao prato principal, os principais pescados estão presentes, como pirarucu,
tambaqui e pacu.

Mas, não pense que é só isso! Outra especialidade do Amazônico são os pratos à base
de bacalhau e aqueles preparados com os melhores camarões.

Faça sua reserva pelo site do restaurante e prepare-se para uma refeição marcante
que, certamente, te deixará com vontade de voltar.
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AV. DARCY VARGAS, 226

CONSULTE DISPONIBILIDADE

amazonico.com.br



Para quem busca algo mais requintado, o Barollo é uma excelente opção.
Denominado como um ‘bar gourmet’, o local conta com uma adega incrível, com
opções de vinhos para todos os gostos.

O cardápio traz porções exclusivas, como os pasteis de pato no tucupi e pratos
sofisticados de cordeiro com geleia de uvas, além de carnes selecionadas, frutos do
mar e drinks exclusivos.

Destaque para os pratos com carne de javali, que são especialidade da casa.

Faça sua reserva pelo site do Barollo e aproveite!
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RUA RIO ITUXI, 290

barollo.com.br

BAROLLO

DOMINGO; TERÇA A QUINTA, 11H30 
ÀS 15H; 19H ÀS 23H
SEXTA E SÁBADO, 11H30 ÀS 2H



Sim, os food trucks tomaram conta de todo o Brasil e, claro, Manaus não ficaria de
fora. Mas, não se iluda: você não encontrará apenas comida no Park Vieiralves. O
local, que recebe esse nome por estar localizado no bairro homônimo, reúne arte,
gastronomia e cultura em um mesmo espaço.

Em um ambiente descontraído e a céu aberto, os visitantes têm a oportunidade de
assistir apresentações de dança, música e cinema, além de outras manifestações
artísticas e culturais.

Enquanto você se diverte, pode aproveitar para provar as mais variadas delícias
vendidas no local, que vão desde pratos tipicamente manauaras até opções da
gastronomia internacional.
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RUA RIO MADEIRA, 710

QUARTA A DOMINGO, 18H ÀS 23H facebook.com/parkvieiralves

PARK 

VIEIRALVES



Não julgue o livro pela capa. À primeira
vista, a Glacial pode parecer apenas
uma rede regional de sorveterias. Sim,
ela é uma rede regional de sorveterias,
mas com certeza você vai se
surpreender com a variedade de
sabores, principalmente com aqueles
feitos com as frutas tipicamente
amazônicas.

Sorvetes de taperebá, cupuaçu e
graviola são alguns dos destaques das
geladeiras da Glacial. E, claro, você não
pode deixar de provar o sabor tapioca.
Misturar alguma das frutas mais
azedinhas da Amazônia com o sorvete
de açaí, vai te proporcionar uma
excelente experiência de sabores.

Vale lembrar que o açaí consumido no
Norte do Brasil tem um sabor bem
diferente daquele encontrado no Sul e
Sudeste. Isso acontece porque em
regiões como a Amazônia, o fruto é
consumido em sua versão mais ‘natural’,
sem adição de outros elementos, como
xarope de guaraná. Você precisa provar!
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DIVERSAS UNIDADES EM MANAUS

CONSULTE HORÁRIO DE CADA 
UNIDADE

glacial.com.br

GLACIAL



CURTINDO 

A NOITE



O Fuja do Óbvio valoriza muito as culturas locais, mas acredita que o ‘inesperado’ tem
um encanto especial. Imagine ir para a Amazônia e curtir a noite com muito rock de
qualidade em um ambiente frequentado pelos moradores de Manaus. É exatamente
isso que acontece no Porão do Alemão.

O local é um point que reúne os manauaras em busca de boa música, comidas
exclusivas e, principalmente, preço justo. Quando a noite começa, o pub conta com
música ao vivo, trazendo o melhor do pop rock nacional e internacional.
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Depois das 22h, um novo espaço é
liberado, revelando palco, pista de
dança e camarotes. Prepare-se
para renovar suas energias e curtir
as melhores bandas do rock
amazônico. Você, com certeza, vai
se surpreender e não vai ver o
tempo passar.

Durante várias noites, o Porão do
Alemão tem promoções especiais,
com entrada gratuita e cerveja em
dobro, além de descontos nos
preços das porções. E, por falar
nisso, não deixe de experimentar o
pastel de camarão com requeijão e
a batata da casa.

ESTRADA DA PONTA NEGRA, 1.986

CONSULTE A PROGRAMAÇÃO

VARIA DE ACORDO COM A 
PROGRAMAÇÃO

poraodoalemao.com.br



Apesar de estar na categoria ‘Curtindo a Noite’, os flutuantes de Manaus têm opções
para todos os horários. Durante o dia, os visitantes podem se refrescar nas águas
tranquilas do Igarapé Tarumã-Açu, banhado pelo Rio Negro, e ainda contam com
chuveiros e deck com acesso ao igarapé.

Quando anoitece, o clima de balada toma conta, com música eletrônica e uma
mistura de ritmos brasileiros e internacionais. Assim como os horários, as opções de
estilo também variam de acordo com o gosto de cada cliente.
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Para quem busca mais agitação e um
clima descontraído com público
bastante heterogêneo, o Sun
Paradise e o Flutuante Sedutor
oferecem amplo espaço, bebidas e
um cardápio que traz desde os peixes
de água doce tradicionais da região
até porções como filé com fritas.

Mas, se você busca algo mais
tranquilo, para sentar, comer e curtir
uma música ambiente, não faltam
opções de restaurantes flutuantes
nesse perfil.
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O Fuja do Óbvio tem uma dica de ouro: tente contemplar o pôr-do-sol em uma
das baladas flutuantes de Manaus. Ver o sol se escondendo atrás da Floresta
Amazônica, refletindo seu brilho nas águas e colorindo o céu de vários tons é
uma experiência única.

Você pode chegar à região dos restaurantes flutuantes de carro, inclusive táxi ou
aplicativos, ou barco. Em alguns dos flutuantes só se pode chegar de barco,
portanto é fundamental escolher a melhor opção para seu roteiro. Se optar por
utilizar táxi ou aplicativos, tenha paciência na hora de ir embora, pois o tempo
de chegada do veículo pode demorar um pouco.



Em Manaus, pergunte ao taxista, ao motorista do aplicativo, à recepcionista do hotel
ou ao comerciante onde você pode curtir a noite com qualidade, música boa, gente
de todos os estilos e, principalmente, em um lugar que faz parte do dia a dia (no caso,
da noite) dos nativos.

A resposta será unânime: para conhecer a noite dos manauaras, você precisa visitar o
All Night. O local reúne música ao vivo no melhor clima de ‘diversão ao seu estilo’. Por
lá, passam artistas regionais e nacionais, que embalam as noites ao som de sertanejo,
rock, pop e muito mais.

É um dos locais mais democráticos de Manaus, ideal para quem quer dançar até o dia
amanhecer, conhecer gente nova, tomar uma cerveja gelada e degustar deliciosas
porções.

A dica do Fuja do Óbvio é: confira, no site do All Night, a agenda da semana para
saber qual o estilo que vai tocar na noite em que você for. Assim, você já se prepara
para curtir com tudo o que tem direito.
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ALL NIGHT

AV. EFIGÊNIO SALLES, 2.085

QUINTA A SÁBADO, A PARTIR DAS 
21H

VARIA DE ACORDO COM A 
PROGRAMAÇÃO

allnightpub.com



ESPORTE 

E BEM-ESTAR



Entre as muitas melhorias que a Copa do Mundo de 2.014 trouxe para Manaus, uma
delas é a revitalização da Praia da Ponta Negra, que foi ‘construída’ artificialmente às
margens do Rio Negro, no bairro homônimo, um dos mais nobres da cidade.

Na região, os manauaras têm a oportunidade de aproveitar os dias de calor nas areias
limpas e com bom infraestrutura: equipes de salva-vidas, quiosques com alimentos e
bebidas, calçadão, mirante e muita natureza ao redor. Da praia, é possível observar
também a Ponte Jornalista Phelippe Daou, ou apenas Ponte Rio Negro, que liga
Manaus a Iranduba e é um verdadeiro cartão-postal.

Na Praia da Ponta Negra fica também o Anfiteatro da Ponta Negra, que recebe
diversas atrações culturais, como peças, espetáculos de dança e shows, além de
festivais de teatro adulto e infantil, inclusive com elementos da tradição do estado,
como é o caso do Festival Folclórico do Amazonas.
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Um dos caminhos que leva à
Praia da Ponta Negra passa
pelo Templo de Manaus,
construção pertencente à
Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias,
que com sua arquitetura
imponente compõe o
cenário, misturando-se ao
céu azul da capital.
Atualmente, o templo não
está aberto à visitação de
turistas, podendo ser
acessado apenas pelos
membros da comunidade
religiosa. Mas, vale uma
parada para apreciar e
fotografar, mesmo de fora, a
sua arquitetura moderna e
requintada.

Estando na Praia da Ponta
Negra, não deixe de tomar
uma água de coco enquanto
admira o movimento do rio
e aproveita o calor do sol.

AV. CORONEL TEIXEIRA,
S/N



Um estádio de futebol, dos mais bonitos do Brasil, diga-se de passagem, construído
no meio da região amazônica, com uma arquitetura de tirar o fôlego. Podemos
resumir assim o enorme Estádio Vivaldo Lima ou, simplesmente, Arena da Amazônia.

Se você é um amante do futebol, não pode ir a Manaus e deixar de visitá-la. Se
conseguir assistir um jogo lá, melhor ainda! Se você nem é tão fã assim de futebol,
tenha certeza que esse estádio vai te fazer mudar de opinião.
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A Arena da Amazônia, construída para a Copa do Mundo de 2.014, continua
recebendo jogos de campeonatos regionais e nacionais e é um dos orgulhos dos
manauaras. Além das partidas, lá também acontecem shows, festas e eventos.

Para visitas guiadas, consulte o site do estádio e cheque disponibilidade e horários.
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AV. CONSTANTINO NERY, 5.001

TERÇA A SÁBADO, 9H ÀS 12H; 14H 
ÀS 17H

R$ 20 (VISITAS)

www.fvo.am.gov.br/arena-da-
amazonia



Já ouviu falar em stand up paddle? Sabe aquele esporte em que a pessoa fica em pé
na prancha, se equilibrando e se movendo com um remo? Isso é o stand up paddle,
ou, simplesmente, SUP.

Se você já pratica, sabe como é bom. Se nunca praticou, imagine estrear em um rio
amazônico com águas tranquilas em uma região incrível, de frente para a Floresta
Amazônica.

Essa é a proposta da Amazon SUP, que está localizada no Igarapé Tarumã-Açu.
Lembra que já falamos dessa região quando citamos os flutuantes? Dá até para unir o
útil ao agradável: curtir o dia no stand up e depois aproveitar o entardecer nos
flutuantes.

A Amazon SUP oferece não apenas o aluguel dos equipamentos, mas também toda a
instrução necessária para os iniciantes, além de passeios e travessias guiadas.
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Essa é mais uma daquelas dicas que traz mais de uma atração. Para quem gosta de
esportes e de aproveitar as viagens para respirar ar puro, o Parque Senador Jefferson
Péres é uma excelente opção em Manaus.

Além de ser repleto de área verde, com espaços ideais para caminhadas e corridas
leves, o parque conta com paisagismo e decoração de altíssima qualidade.

São diversos monumentos, esculturas, chafarizes, fontes e coretos espalhados por
toda a área. No parque, há ainda um orquidário e um igarapé.
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E, como dissemos, o Parque Senador Jefferson Péres é uma atração ‘dois em
um’. Além de tudo o que oferece, ainda é ‘a casa’ do Palácio Rio Negro, antiga
sede do Governo do Amazonas. Lá, você pode visitar diversas exposições
temporárias e permanentes e conhecer mais sobre a história de Manaus.

AV. LORENÇO DA SILVA BRAGA, 
1.507

TODOS OS DIAS, 6H ÀS 22H

GRATUITA

cultura.am.gov.br/parque-senador-
jefferson-peres



Para quem curte andar de skate, Manaus tem uma opção ideal: o Skate Park Ponta
Negra. Já imaginou reservar algumas horas de sua viagem para praticar seu esporte
favorito?

E se a gente te disser que além da adrenalina do skate, você terá a chance de curtir
uma visão panorâmica da Ponte do Rio Negro de tirar o fôlego? Isso acontece graças à
sua localização privilegiada, no bairro Ponta Negra.

O local recebe e realiza diversos eventos, como circuitos profissionais para skatistas e
ações culturais.
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AV. CORONEL TEIXEIRA, S/N

CONSULTE A PROGRAMAÇÃO

GRATUITA

facebook.com/skate-park-ponta-
negra



CULTURA 

E TRADIÇÃO



Transformado recentemente em um museu interativo, o Paço da Liberdade é a antiga
sede da prefeitura de Manaus. Hoje, o local recebe exposições de variados tipos de
obras, além de contar com uma sala de arqueologia.

Pouco destacado nos roteiros de Manaus, o museu conta com um rico acervo da
cultura indígena amazônica, além de apresentar a história da cidade desde seus
primórdios.

Não deixe de conhecer a sala nobre, que conta com retratos dos prefeitos que
passaram pela cidade, além de uma representação da vitória-régia no teto.

Aproveite a visita para também conhecer o Palácio Rio Branco, que fica nos arredores
do museu. Ali foi a antiga sede da Assembleia Legislativa do Amazonas.
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PRAÇA DOM PEDRO II, S/N

SEGUNDA A SEXTA, 8H ÀS 17H GRATUITA



Manaus respira cultura e história. A cidade conta com uma das mais belas
arquiteturas do Brasil. E lá existem inúmeros edifícios históricos que, hoje, abrigam
museus.

E esse é o caso do Palacete Provincial, que já foi a sede da polícia do Amazonas e que
hoje abriga nada menos do que cinco museus em um único local.

É isso mesmo! Dentro do palacete estão a Pinacoteca, com artes plásticas de artistas
da região, o Museu de Numismática, com acervo de mais de 8 mil moedas, o Museu
da Imagem e do Som, o Museu Tiradentes, em homenagem às forças armadas do
estado, e o Museu de Arqueologia.

Você pode reservar uma manhã inteira para conferir todas as atrações do Palacete
Provincial.
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PRAÇA HELIODORO BULBI, S/N

TODOS OS DIAS, 9H ÀS 14H

GRATUITA

cultura.am.gov.br/palacete-
provincial
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O Museu da Amazônia ou, simplesmente, MUSA, é a porta de entrada da Floresta
Amazônica na cidade de Manaus. A região de área preservada é uma das opções para
os visitantes que desejam ter uma ideia da dimensão da mata.

No MUSA, existe uma torre de 42 metros de altura, na qual é possível ter uma visão
360º que contempla não apenas a cidade de Manaus, mas também um grande raio
de floresta. Olhar a Amazônia acima da copa das árvores é uma experiência
indescritível.



Além da torre, que é o ponto alto do passeio, literalmente, existem exposições
fixas de serpentes da região, aquários com os peixes de água doce, área de
vitórias-régias e, principalmente, muita natureza nativa. Justamente por isso,
recomenda-se a visita com calçado fechado, para evitar qualquer risco, afinal,
formigas, aranhas, serpentes, bichos-preguiça e uma grande variedade de
representantes da fauna amazônica estão por toda parte.

E, para encerrar sua visita ao MUSA, a gente indica que você tome um sorvete
de taperebá com açaí na lanchonete do local. A mistura de sabores tipicamente
amazônicos será o toque ideal para fechar o passeio com chave de ouro.

AV. MARGARITA, S/N

TODOS OS DIAS, 8H30 ÀS 17H
NÃO ABRE ÀS QUARTAS

R$ 20 (VISITAS) | R$ 20 (TORRE)

museudaamazonia.org.br



Um museu dedicado à história da borracha na Amazônia. Essa é a principal missão do
Museu do Seringal Vila Paraíso, que conta os detalhes da chamada ‘era de ouro do
Ciclo da Borracha’.

No museu, você pode conhecer todo o processo de fabricação da borracha, desde a
extração do látex nas árvores até a etapa de defumação.

Ah, e como a gente sempre gosta de lembrar: cuidado com as expectativas. A palavra
‘museu’ pode fazer com que você espere por um lugar com grande infraestrutura e
uma arquitetura requintada. Não se iluda.

Desde o trajeto (não existem estradas, então, você terá que ir de barco) até o primeiro
impacto, você com certeza nunca viu nada parecido. Será uma verdadeira viagem ao
tempo e você se sentirá mesmo naquela época. É incrível!
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VILA PARAÍSO

SÃO JOÃO AFLUENTE DO TARUMÃ 
MIRIM, S/N

TODOS OS DIAS, 8H ÀS 16H

R$ 5

cultura.am.gov.br/museu-do-
seringal-vila-do-paraiso



Um local que reúne informações e exposições sobre a cultura da Amazônia e de seus
povos espalhados pelos países que têm área florestal em seus territórios: Brasil,
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.

O Centro Cultural dos Povos da Amazônia ou CCPA é um verdadeiro patrimônio que
valoriza as identidades de populações tão especiais e com tanta riqueza cultual e
histórica.

O CCPA possui um acervo com mais de 820 mil peças e oferece visitas guiadas todos
os dias, que passam pelos mais de 20 espaços e instalações disponíveis na área.
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AV. SILVES, 2.222

SEGUNDA E SEXTA, 8H ÀS 17H

GRATUITA

cultura.am.gov.br/centro-cultural-
dos-povos-da-amazonia
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Poderíamos dizer que deixamos o melhor para o final, mas seria uma grande injustiça
com todas as outras atrações deste guia que são imperdíveis. Porém, Teatro
Amazonas guarda um charme especial.

Arquitetura, história, localização, espetáculos... são tantos os motivos, que seria difícil
elencar todos. O teatro fica em frente à Praça São Sebastião, no largo que indicamos
lá no começo, e sua imponência chama a atenção.



Mas, além de passar pela frente do Teatro Amazonas e talvez fazer uma visita
guiada, o Fuja do Óbvio tem uma sugestão especial: assista uma ópera por lá.
Quem já passou por essa experiência, como é o nosso caso, sabe que é algo
único.

O interior do teatro tem três andares, com balcões que permitem ter uma visão
privilegiada do palco e da área da orquestra. E indo à noite, você terá a
oportunidade de ver o Teatro Amazonas iluminado. Viver essa experiência em
plena Amazônia é algo encantador e que todos os visitantes deveriam fazer.



AV. EDUARDO RIBEIRO, 659

DOMINGO E SEGUNDA, 9H ÀS 14H  
TERÇA A SÁBADO, 9H ÀS 17H 

VARIA DE ACORDO COM A 
PROGRAMAÇÃO

cultura.am.gov.br/teatro-amazonas

Você pode aproveitar a noite para jantar no restaurante Tambaqui de Banda,
também indicado neste guia. E uma dica especial: entre abril e maio, acontece o
Festival Amazonas de Ópera, com atrações para todos os gostos. Programe-se
para participar.

Atrás do teatro, não deixe de apreciar também o Palácio da Justiça, um lindo
prédio histórico que certamente vale um clique!



NATUREZA



Conhecendo a Amazônia ou não, talvez você já tenha ouvido falar do Encontro das
Águas. Esse espetáculo permanente da natureza nada mais é do que o ponto exato no
qual o Rio Negro, maior afluente do Rio Amazonas, ‘encontra’ o Rio Solimões.

Nesse ponto, as águas não se misturam, pois suas composições químicas,
temperaturas e velocidades são diferentes. Isso forma uma imensa linha divisória
separando os dois rios que correm lado a lado, sem se misturar por até 50 km, e
mantém em destaque a coloração escura do Rio Negro, obtida devido à
decomposição de sedimentos orgânicos, e o tom leitoso e barrento do Rio Solimões.

Essa é uma daquelas maravilhas naturais do Brasil que você precisa conhecer. Existem
vários passeios de barco que passam pelo Encontro das Águas e permitem que você
viva essa experiência.
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A planta símbolo da Amazônia é uma das mais belas representações da flora do
Brasil. A vitória-régia está entre os elementos mais importantes de Manaus e de toda
a região.

Além de ser uma das maiores plantas aquáticas do mundo, é uma espécie que passa
por diversas etapas, formatos e colorações ao longo de seu período de vida, podendo
atingir até 2,5 metros de diâmetro.

A denominação popular ‘vitória-régia’ é oriunda de uma homenagem à rainha Vitória,
que governou o Reino Unido no final do século XIX. Isso se deu, pois um pesquisador
inglês que visitou o Brasil decidiu levar sementes da planta para serem plantadas nos
jardins do palácio real em Londres.

Você não pode visitar a Amazônia e deixar de admirar de perto a beleza das vitórias-
régias.
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Com uma imagem repleta de mistérios e lendas, o boto cor-de-rosa é outro
importante símbolo da Amazônia. Considerado um golfinho de água doce, o boto
habita os rios do estado do Amazonas e, em diversos casos, convive
harmoniosamente com os humanos.

Diferentemente dos golfinhos criados em cativeiro, que são utilizados para atrair
turistas em diversos lugares do mundo, os botos da Amazônia nadam livres pelos rios
e os visitantes que desejam ter contato com eles são direcionados a áreas abertas,
nos próprios rios, acompanhados de instrutores especializados.

A coloração rosada é mais comum em machos adultos. Por esse motivo, também
podem ser chamados de boto-branco.

Se você quiser nadar com o boto, alimentá-lo com peixes do rio ou apenas observar
sua beleza, existem passeios turísticos que saem do Porto de Manaus e te levam de
barco até as áreas onde os animais são encontrados com mais facilidade.
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Você pode se perguntar: ‘por que os rituais indígenas estão entre as atrações de
natureza?’. E a gente te explica: você vai ter contato com as aldeias amazônicas
sempre em meio à natureza.

Os primeiros habitantes do Brasil ainda mantêm sua cultura viva em diversas regiões
da Amazônia. E isso é algo para ser admirado e muito respeitado. Parte das aldeias faz
questão de receber turistas, apresentar seus rituais, seu artesanato e sua culinária.

Em visita a uma aldeia indígena amazônica, você terá a oportunidade de conhecer as
peças artesanais entalhadas em pau-brasil, além de – se tiver coragem – degustar
alguns dos quitutes mais tradicionais e históricos, como as formigas assadas.

Assim como fizemos, se você estiver lá, permita-se vivenciar a experiência por
completo. Você vai se surpreender!
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Antes de mais nada, lembre-se que você estará no estado do Amazonas, que não é
banhado pelo mar. Então, a Praia da Lua é de água doce. Para chegar lá, você
precisará de um barco. E ela é diferente de todas as praias que você já viu.

Depois dessa primeira descrição, ela fica ainda mais interessante e é por isso mesmo
que você precisa conhecê-la!

Banhada pelo Rio Negro, a Praia da Lua é um dos mais belos lugares para se admirar
o pôr-do-sol em Manaus.
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Mas, é importante se programar. Justamente por ter acesso apenas pelo rio,
você precisará do barco disponível na ida e, claro, na volta. Mas, não se
preocupe. Na região do Hotel Tropical, no bairro Ponta Negra, existem diversos
barqueiros que fazem o trajeto e, inclusive, podem ficar à disposição te
esperando para voltar.

É um passeio que vale a pena e o Fuja do Óbvio recomenda. Não deixe de se
informar com os nativos sobre a situação da praia, afinal, sua ‘existência’
depende da altura dos rios e, em algumas épocas do ano, a faixa de areia fica
muito pequena, inviabilizando a visita.



Sem nenhum exagero, poderíamos criar um guia inteiro apenas para falar sobre as
cachoeiras de Presidente Figueiredo, mas como queremos que você embarque para
Manaus com todas as informações em mãos, vamos incluir aqui os principais
destaques da região.
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Presidente Figueiredo é uma cidade da Região Metropolitana de Manaus, localizada a
133km da capital. Mas, o que você menos vai ver é a área urbana, já que estará
extasiado com a beleza das cachoeiras.

Não se sabe ao certo a quantidade de cachoeiras da região, mas são centenas. Para se
ter uma ideia, você pode passar até 3 dias na cidade que não conseguirá conhecer
tudo.

Na região, não são apenas as muitas quedas d’água que impressionam. A composição
das cachoeiras, com vegetação nativa, raízes, pedras e muito verde torna as paisagens
imperdíveis.

Para ir a Presidente Figueiredo você tem opções de ônibus, transfer ou passeio
fechado com alguma empresa. Se nunca foi para lá, recomendamos a última opção.



DICA

BÔNUS



Possivelmente, já falamos umas quatro ou cinco vezes sobre o pôr-do-sol em Manaus
e na Amazônia. Mas, nunca é demais, porque é um espetáculo que vale toda a nossa
atenção.

E nossa dica bônus é justamente relacionada a isso.

Manaus tem o reggae muito presente em sua cultura. São diversas as opções de bares
e baladas que tocam o ritmo. Um dos principais exemplos é Ao Mirante Music Bar.

Mas, o local não se chama ‘Ao Mirante’ à toa! Lá, você tem uma vista impressionante
do pôr-do-sol na Ponte Rio Negro. Viver esse momento ao som do melhor do reggae
é uma experiência que, com certeza, ficará marcada em sua memória.
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AV. PADRE AGOSTINHO C. MARTIN, 
1.053

facebook.com/aomirantemusicbar

AO MIRANTE



DICA
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#FUJACOMAAMAZING

PASSEIOS EM 

MANAUS

Se o Fuja do Óbvio pode facilitar as coisas, tornando sua viagem
mais simples, para que você possa aproveitar o melhor de
Manaus e da Amazônia sem precisar se preocupar com muitos
detalhes, tenha certeza que faremos.

Por esse motivo, fechamos uma parceria exclusiva com a Amazing
Tours, uma das principais agências de ecoturismo do estado do
Amazonas, que conta com diversas opções de passeios citados
aqui, incluindo encontro das águas, cachoeiras, rituais indígenas,
nado com boto, MUSA e muito mais!

Todos os leitores do Fuja do Óbvio que informarem o código
#FUJACOMAAMAZING no momento da reserva receberão 10% de
desconto em qualquer passeio oferecido pela agência.

Aproveite! Acesse manausjungletours.com e confira todas as
opções disponíveis.



PARA NÃO 

ESQUECER...

Manaus está no meio da Amazônia, que, sem exageros, é a maior riqueza natural do
nosso planeta. Não à toa, é chamada de ‘pulmão da Terra’. Então, queremos deixar
aqui um lembrete muito importante: respeite a natureza.

Se esse paraíso está lá, vivo até hoje, é porque ainda há preservação. Tenha certeza
que os manauaras e os amazonenses são povos extremamente acolhedores, que vão
fazer questão de ‘compartilhar’ contigo o que há de mais belo na região deles. Então,
retribua a gentileza seguindo as normas.
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Quando alguém te disser: ‘não dê alimentos aos animais, pois eles têm o necessário
na natureza’, obedeça. A própria natureza agradece.

Dito isso, lembramos também: Manaus é incrível! A Amazônia é de tirar o fôlego. Se
você é brasileiro, tenha muito orgulho dessa riqueza. Se não é, será muito bem-vindo
à nossa casa.

Permita-se experimentar sabores diferentes. Coma muito peixe, deguste as frutas,
prove os sorvetes. Esqueça o carro e aproveite o balanço dos barcos. Passeie a pé e
descubra as belezas da arquitetura de Manaus.

E, como você também vai se apaixonar, quando voltar, conta pra gente como foi.
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O Fuja do Óbvio é uma plataforma de conteúdo para viagens.
Surgimos por um simples motivo: ninguém nunca te conta, mas a
parte mais legal de uma viagem é aquela que sai do roteiro padrão e
dos pontos turísticos que todos visitam.

Nosso objetivo é te mostrar como é bom visitar lugares novos e
desconhecidos, cheios de surpresas e de atrações quase exclusivas.
Mas, também queremos que você saiba que é possível viajar para as
cidades mais tradicionais e fazer atividades que sejam pouco
divulgadas, que façam parte da vida dos nativos e que, em geral,
guardam segredos encantadores.

A gente acredita que toda viagem vale a pena! É claro que podemos e
devemos visitar Paris e conhecer a Torre Eiffel, viajar para Nova York,
passear pelas ruas de Roma e entrar no Coliseu, ir para o Rio de
Janeiro e contemplar o Cristo Redentor. O tradicional tem sua magia e
deve ser respeitado. Mas, se você conseguir ir além, com certeza terá
ótimas histórias para contar para os amigos e guardará lembranças
que não têm preço.

FUJA DO

ÓBVIO



WWW.FUJADOOBVIO.COM

oficialfujadoobvio

fuja.do.obvio


