O DESTINO
As Serras Guerreiras de Tapuruquara (Iwitera Maramuywera Tapuruquara Suiwara, na língua Nheengatu) ficam
no município de Santa Isabel do Rio Negro (antiga
Tapuruquara), nas Terras Indígenas Médio Rio Negro I e
Médio Rio Negro II.

SERRAS GUERREIRAS DE
TAPURUQUARA A BORDO DO
UNTAMED AMAZON
GUIA DE VIAGEM 2020
A região é habitada por oito etnias indígenas, que vivem
ali há milhares de anos. Elas preservam suas tradições
nas festas, danças, rituais, nos conhecimentos de agricultura e cultivo na floresta, na confecção de artefatos e
utensílios de fibra e cerâmica e nas histórias e mitos que
explicam os significados de cada processo. Tudo isso
aliado à espetacular diversidade natural do Rio Negro.

DESAFIO
Os povos indígenas da região enfrentam problemas complexos para a gestão territorial e ambiental. São conflitos
geracionais, adensamento na ocupação territorial e,
muitas vezes, migração para as zonas urbanas mais
próximas. Enfrentam, ainda, as pressões e ameaças
externas de narcotráfico e mineração, dificilmente fiscalizadas pelas precárias estruturas do Estado. O objetivo da
expedição - projeto é auxiliar as comunidades na estruturação de roteiros que conectem a população brasileira e
mundial com seus modos de vida, e que chame a atenção
para a importância de apoiá-los na preservação de um
patrimônio único: a Amazônia.
A Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das
Terras Indígenas (PNGATI) foi aprovada em 2012 com
objetivo de garantir e promover as iniciativas indígenas
com vistas à proteção, à recuperação, à conservação e
ao uso sustentável dos recursos naturais das terras e
territórios.
Em 2015, a FUNAI publicou uma Instrução Normativa (IN)
regulamentando as atividades de visitação em Terras
Indígenas. Ambas as medidas favoreceram a criação de
um Plano de Visitação, pelas comunidades, com o objetivo de desenvolver o Turismo de Base Comunitária
Indígena.

PARCEIROS
Os roteiros-testes da Expedição Serras Guerreiras de
Tapuruquara foram desenvolvidos em conjunto com a
Garupa* , a ACIR (Associação das Comunidades Indígenas e Ribeirinhas), a FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro), o ISA (Instituto
Socioambiental), com apoio da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) e do ICMBIO (Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade). Um dos objetivos da
Garupa* – e dessa Expedição – é mostrar que esse tipo
de viagem não é para fazer uma boa ação, nem para
cumprir uma lista de regras de como agir durante as
férias. Viajamos assim porque é mais legal, porque traz
experiências mais ricas na medida em que abre a possibilidade de conexão com o diferente.

EXPEDIÇÃO SERRAS
GUERREIRAS A BORDO DO
UNTAMED AMAZON
Oferecer uma experiência unindo cultura e Aventura com
total conforto e segurança a bordo do Untamed Amazon.
Em nosso roteiro o conceito será proporcionar aos viajantes uma experiência com diversas praticas culturais e
incríveis aventuras amazônicas tendo como guias os
povos indígenas do Rio Negro e guia naturalista.
Hospedagem durante toda expedição, será a bordo do
Untamed Amazon, com todo conforto apos seus dias de
aventura e imersão.
Os cruzeiros do Untamed Amazon são elegantes jornadas pela incrível vida selvagem da floresta amazônica,
com a exclusividade de um serviço de classe internacional e acomodações Premium.
O Untamed Amazon é uma embarcação com modernos
conceitos de sustentabilidade, projetado para oferecer
uma experiência única para seus hóspedes.

* A Garupa é uma Organização Social de Interesse Público (OSCIP) que se
dedica, desde 2012, a fazer do turismo sustentável uma ferramenta para a
preservação dos patrimônios culturais e naturais do Brasil e para o desenvolvimento socioeconômico de seus rincões esquecidos – e fascinantes.

O DIFERENCIAL UNTAMED
AMAZON

O Untamed Amazon é a primeira embarcação de seu tipo
na Amazônia que utiliza 100% de geração de energia
solar para todo o uso de eletricidade. O sistema tem 96
geradores solares alemães e 3 toneladas de Baterias
Hitachi - o mais avançado sistema de bateria de japonês
para a geração de energia solar. O Untamed Amazon é
um projeto agressivo que traz um conceito único de
design de barco que muda o jogo em padrões de barcos
hotéis. O Untamed Amazon foi projetado para oferecer
uma experiência única e notável.
O barco tem 3 níveis. O piso inferior é uma área restrita
apenas para a equipe, e inclui o funcionamento interno e
coração do navio com dois motores de propulsão de 200
cavalos de potência cada um, o que permite navegar em
rios sinuosos e girar praticamente no próprio eixo. Ele
também abriga a lavanderia, quartos de pessoal e sistemas de filtragem de água. Temos um sistema de filtragem
tripla que potabiliza toda a agua usada no barco, inclusive
nos banheiros e cozinha, composto de dosador de cloro,
três filtros de membrana e filtro UV. O navio ainda conta
com uma moderna estação de tratamento de esgoto,
onde os efluentes saem totalmente limpos de volta ao rio.
O maior compromisso ambiental em embarcações no
Amazonas..

O piso principal do Untamed Amazon tem 8 suítes - cada
uma com 18 metros quadrados de tamanho - 6 dos quais
são suítes de casal, e dois dos quais são configurados
como suítes individuais. Seis suítes pode acomodar duas
pessoas, em super camas individuais ou cama queen
size casal e incluem banheiro privativo, ar condicionado e
muito espaço de armazenamento para roupas e equipamentos. As duas suítes para acomodar hóspedes
individuais, também contam com banheiro privativo,
ar-condicionado e muito espaço para roupas e equipamentos. As suítes dispõem ainda de incríveis janelas
panorâmicas.
O nível superior é o local perfeito para os hóspedes relaxarem e desfrutar de um open bar ao voltar de seus dias
de aventura na Amazônia. O living é composto de uma
grande sala de estar e sala de jantar e onde as bebidas,
aperitivos e refeições são servidos. Há também um área
externa com duas grandes jacuzzi’s para até 10 pessoas,
além de uma varanda aberta .
Este terceiro nível é também o local da cozinha, onde o
Chef especializado e sua equipe criam refeições de alta
gastronomia porém com toques regionais. Ainda temos
no terceiro piso o centro de comando e navegação para
do navio.

Velocidade: 9 nós
Eletricidade: 110 volts
Motores: 2 MWM 200 hp marítimos
Geradores: 96 geradores de painéis solares com 4
reguladores e inversores solares e 3 toneladas de
baterias Hitachi.
Geradores auxiliares: 2 x 40 KVA MWM (encapsulados
para redução de ruído)
Água: Estação de tratamento de água de 4.000 litros

ESPECIFICAÇÕES
UNTAMED AMAZON
Ano de construção: 2015.
Registro do navio: Brasil Porto de embarque: Manaus,
Comprimento: 92 pés / 28 metros
Largura: 25,6 pés / 7,8 metros
Calado: 1,0 metro
Arqueação bruta: 130 toneladas

A segurança a bordo: Comunicação de rádio com
bateria separada; AIS Sistema de Transponder,
Garmin, Radar, Sonar e GPS, telefone via satélite,
Internet Wi-Fi; coletes salva- vidas, extintores de
incêndio, e Kit de Primeiros Socorros.
Tripulação Untamed Amazon: 12, incluindo um capitão
e sua equipe tecnica, guias profissional, chef internacional e hostess.
Capacidade: até 16 passageiros, com instalações
privadas

EXPEDIÇÃO EM BARCO
UNTAMED AMAZON
ITINERARY 2020
FEVEREIRO

GRUPO 1: SGC 07/02 - SGC 12/02
GRUPO 2: SGC 12/02 - SGC 16/02

AGOSTO

GRUPO 1
05:30.- Recepção no Hotel e traslado para

Sexta - Feira
07 /2
SGC
Boa Vista

BARCO SAINDO DE MANAUS DIA 03/08/2020
PREVISÃO CHEGADA EM SIRN DIA 6/8
GRUPO 3: SIRN 9/8 - SGC 14/8
**TODAS A CONFIRMAR

Aeroporto
07:00.- Voo domestico de Manaus a SGC
9:30 - 10:00.- Transfer do aeroporto do
Aeroporto ate o porto para embarque na
lancha para 2h30h de navegação
13:30.- Almoço no barco Untamed Amazon
15:00.- Chegada em Boa Vista, recepção
na comunidade e merenda com alimentação
regional ( patrimônio agrícola )
16:00.- Oficina de preparação para o
Dabucuri: contação de história pelos cantores, confecção dos instrumentos da dança
(taboca) ou preparação da bebida tradicional.
17:00.- Banho na pedra ou volley com
jovens da comunidade
18:30.- Jantar no barco
20:00.- Manifestação cultural: Dabucuri

07:00.- café da manhã
08:00.- canoagem: remada para as praias

Sabado 8/2
Boa Vista
Uabada II

e contorno das ilhas merenda nas praias
10:00.- roda de conversa exposição de
artesanato ( oficina de artesanato )
12:00.- Almoço na comunidade ou a bordo
– despedida de Boa Vista , deslocamento
para Uabada II

15:00.- Visita ao Seringal, banho e

14:30.- Recepção na comunidade e apre-

Sabado8/2
Boa Vista

sentação dos lideres
16:00.- banho com as crianças, por do sol
19:00.- jantar pernoite no barco

9/2
Uabada II

feira, 10/2
Uabada II

Uabada II

Domingo,

Segunda

06:30.-Café da manha a bordo
07:30.- Visita às cachoeiras Juruparí, Ilha

da velha (Waimim), Piramirí e Kiwá Merenda
na Cachoeira do Kiwá
11:00.- Praia do Bacuri Demonstração de
pesca e preparação de almoço
12:00.- Almoço
15:00.- Extração e preparação do Açaí
16:30.- Nado no rio e observação do por
do sol

Cartucho

07:00.-café da manha a bordo
08:00.- Serra do Jacuruaru Merenda na

Terça feira
11/2
Cartucho

20:30.- Prosa e cotação de historias
da comunidade aos visitantes

09:00.- deslocamento para Cartucho e

Segunda
feira, 10/2
Uabada II
Cartucho

recepção na comunidade e Conversa na
comunidade
10:30.- Visita à casa de farinha e à roça e
Feira de artesanato e produtos da roça
12:30.-Almoço a bordo

pôr-do-sol na Ilha do Pombo – Tour de
canoa para observar o por do sol
19:00.- Jantar na comunidade ( mix com
Staff Barco )
20:00.- Festa da Maniaka Mura na comunidade e orientação do Paje sobre território
Sagrado da

Quarta Feira
12/2
Cartucho
São Gabriel
da Cachoeira

Serra

13:00.- Almoço a bordo e descanso
16:00.- tarde com futebol na comunidade e

banho de Rio
19:00.- Roda de conversa com Comunidade e despedida
20:00.- jantar a bordo
Saída as 5:00h para São Gabriel, chegando
no Porto de Carmanaus embarque em Van
direção
Aeroporto para check in as 9hs e viagem em
direção a Manaus.

GRUP0 2
05:30.-Recepção no Hotel e traslado para

Quarta feira
12/2
Cartucho

Quinta feira
13/2
Cartucho
São Joao II

Aeroporto
07:00.- Voo domestico de Manaus a SGC
09:30.- Transfer do aeroporto do Aeroporto
ate o porto para embarque na lancha para
2h30 de navegação
13:00.- Almoço no barco
14:30.- Recepção na comunidade Cartucho e apresentação dos visitantes aos lideres
15:30.- visita à casa da farinha e às roças
Baré e Baniwa, patrimônios culturais do
Brasil
16:30.- merenda na comunidade
17:30.- banho e pôr-do-sol na Ilha do
Pombo – Tour de canoa para observar o por
do sol
19:00.- Jantar na comunidade ( mix com
Staff Barco )
20:00.- Festa da Maniaka Mura na comunidade e orientação do Pajé sobre território
Sagrado da Serra.

06:30.-Café da manhã a bordo
08:00.- Serra do Jacuruaru e Merenda na
serra

12:00.- Almoço no Barco
14:00.- Despedida da comunidade Cartu-

cho e chegada na Comunidade São João II
Recepção com as lideranças, boas-vindas,

Quinta feira
13/2
Cartucho
São Joao II

Sexta feira
14/2
Sao Joao II
Aruti

Sábado
15/2
Aruti

15:00.- Oficina de Cerâmica e amostra do

Artesanato local
16:00.- Merenda
17:00.- Pedra do Carmo ou Praia do Tamaquaré (pôr do sol) e banho em praia de rio
19:30.- Jantar a bordo

06:00.-Café da manhã
07:00.- Serra do Traíra – Trilha longa de

11km com Merenda na serra
15:00.- Retorno para o barco e deslocamento para praia Merenda reforçada
16:00.- Roda de conversa e despedida
para Viagem ate a comunidade Aruti
17:30.- Recepção com as lideranças em
Aruti e roda de conversa sobre a comunidade
19:00.- Jantar a bordo

06:30.-Café da manha a bordo
08:30.-Oficina de remos
09:30.-Oficina de Arumã e Exposição de

Artesanato Prática cultural: Tupés de Arumã
(colheita, preparação da fibra de arumã,
confecção de esteiras e outras peças) e
exposição de artesanato Merenda
13:00.- Almoço a bordo
14:30.- Trilha até o lago Cuña Ukayemo

15:30.- Visita a roca da Ilha de Aruti conhe-

Sábado
15/2
Aruti

Domingo
16/2
Aruti

cer o Sr. Orlandino parteiro da região
19:00.- Jantar na Comunidade ( mix com
comunidade )
20:00.- Dança Mawaku e forró Kuximawara

Saida as 5:00h para São Gabriel, chegando
no Porto de Carmanaus embarque em Van
direção
Aeroporto para check in as 9hs no Voo da
MAP direção a Manaus.

Sao Gabriel
da Cachoeira

ITENS INCLUSOS:
Translado em Manaus – Hotel Manaus – Aeroporto e /
ou Aeroporto –Hotel
Acomodação a bordo do Untamed Amazon em suítes
duplas durante a expedição.

Coquetel de boas-vindas na chegada ao barco;
Atividades descritas no itinerário acima com guia
especializado e lideres das comunidades.
Lavanderia a bordo;
Refeições: café da manhã, almoço e jantar, com cardápio variado, preparado por chef internacional; petiscos para aperitivos no barco e Lanches típicos junto as
comunidades;
Bebidas: água mineral, refrigerante, sucos de frutas
regionais, vinhos, cerveja e caipirinhas durante toda
permanência no barco; PERMITIDO BEBIDAS ALCOOLICAS SOMENTE NAS DEPENDENCIAS DO
UNTAMED AMAZON.
Tripulação completa com equipe especializada, hostess bilíngue, Guia Especializado e Chef Internacional
e facilitador Garupa;

NÃO INCLUSOS:
Despesas aéreas ate Manaus e ate São Gabriel da
Cachoeira.
Gastos extras nas comunidades, gorjetas para tripulação e guias.
Noites de Hotel em Manaus.
Demais itens não descritos como inclusos.

TARIFAS:
R$ 12.000,00 por pessoa acomodado em
Suítes Duplas para Saída 07 a 12.02.2020.
R$ 11.000,00 por pessoa acomodado em
Suítes Duplas para Saída 12 a 16.02.2020.
Adicional Suíte Single: R$1.000,00
Forma de Pagamento: 50% para reserva do
Barco e saldo até 30 dias antes da viagem

COMO SE PREPARAR PARA A
VIAGEM
Antes de partir:
Tenha em mente que, para embarcar nessa viagem, é
importante ter o desejo de encontrar o novo. Um dos principais estímulos para os viajantes da Expedição deve ser
a disposição para sair da zona de conforto, de ser surpreendido pelo desconhecido.
Saiba que as comunidades que serão visitadas receberam turistas poucas vezes, e que a nossa curiosidade em
conhecer a cultura indígena é tão intensa quanto a curiosidade de quem está recebendo. Esteja aberto para compartilhar um pouco de sua vida, sua rotina, sua história.
E lembre-se: mergulhar na história e na cultura do lugar é
bem mais fácil quando se chega com uma certa bagagem
de informação. Das recompensas mais legais de ser um
viajante é o tanto de informação fascinante que você acumula antes e durante a viagem. Leia sobre o Turismo de
Base Comunitária, e saiba mais sobre o Rio Negro.
O que levar na viagem
Sacola e/ou mochila estanque (à prova d’água), se
tiver;
Sacola e/ou mochila que permita fácil acesso às
roupas;
Mochila pequena (de ataque) para os passeios de um
dia;

protetor para ouvidos e tapa-olhos(para quem tem
sono leve);
Roupas leves, finas, de secagem rápida – e claras
(evite roupas escuras, elas atraem mosquitos).
Dê preferência para calças e blusas de manga comprida, para proteger do sol e dos mosquitos durante as
trilhas e passeios de canoa.
Meias – ao menos um par de cano alto para os casos
de trilhas fechadas;
Capa de chuva ou jaqueta impermeável (vale levar
uma capa de chuva descartável extra);
Canga;
Toalha fina (de preferência de secagem rápida);
Chinelos;
Chapéu/boné;
2 pares de calçados adequados para as trilhas (bota
e/ou tênis);.
Itens de higiene/banho (preferencialmente biodegradáveis e sem perfume forte). Sabonete líquido em embalagem pequena é mais prático do que em barra;
Sabonete (em barra) e talco de enxofre são ótimos
para espantar carrapatos (se houver!);
Sacola/nécessaire impermeável para levar produtos
até a beira do rio (local de banho ou praia);

Protetor solar, repelente, álcool gel;
Kit básico de primeiros socorros (a equipe levará um
kit mais completo). Recomenda-se, no
mínimo, levar: band-aid, esparadrapo, spray antisséptico, ampolas de soro fisiológico, antialérgico, relaxante
Sacola extra para transportar as compras de artesanato – e dinheiro trocado! Isso é importantíssimo:
troque seu dinheiro antes de viajar e esteja preparado para poder comprar produtos de diferentes
artesãos nas comunidades;
Lanternas (preferencialmente uma head lamp, mais
prática!), pilhas recarregáveis/reservas;
Adaptadores de tomadas (benjamim), para que vários
aparelhos sejam carregados simultaneamente;
Sacos plásticos para proteger as roupas dentro de sua
mochila ou mala, em caso de chuva;
Canivete ou ferramenta multiuso – leves e resistentes
(os itens mais úteis são o alicate e a lâmina);
Cantil ou garrafa resistente para levar água nos passeios.
Medicamentos de uso contínuo com os quais você já
esteja acostumado.

NOTA FINAL
Todos nós envolvidos no Untamed Amazon vamos fazer
tudo o que pudermos para garantir sua diversão nesta
expedição única. No entanto, a viagem para a Amazônia
remota pode apresentar riscos. O clima pode causar atrasos na navegação e possíveis conexões podem ser
perdidas, impondo custos adicionais ou atraso no seu
regresso a casa. Isto está além do nosso controle e domínio de responsabilidade. Por favor considere essa possibilidade em seu planejamento e seu estado de espírito.
A chave é ter a mente aberta e tolerante, sabendo que
algumas coisas são diferentes principalmente na selva.
Nem sempre tudo funciona bem o tempo todo na selva.
Leve as coisas ao seu ritmo, relaxe e aproveite ao
máximo todos os dias. Poucos são os que podem desfrutar de um destino de desta qualidade.
Nós sabemos que você vai ser muito bem recebido no
Untamed Amazon. Todos os envolvidos na operação vão
fazer o seu melhor para que você se sinta bem, confortável, e possam proporcionar-lhe uma experiência memorável.

