
VISITA TÉCNICA AO 
BIOMA AMAZÔNICO
Tour 6 
Pós-congresso | 06 a 12 de outubro
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Esta viagem foi especialmente preparada para conhecermos 

o Bioma Amazônico e visitarmos centros de pesquisa e 

empresas que realizam manejo florestal sustentável na região.

A Amazônia é um importante bioma com território que 

corresponde a 6,9 milhões de km² e abrange nove países: 

Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana 

Francesa, Peru e Suriname. A parte brasileira equivale a 4,2 

milhões de km², sendo o maior bioma brasileiro. Além do seu 

vasto território, uma outra característica que impressiona é a 

sua biodiversidade.
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Na Amazônia existem, aproximadamente, 2.500 espécies 

de árvores e cerca de 30 mil espécies de plantas, das 100 

mil existentes em toda a América do Sul constituindo, 

assim, uma reserva genética de relevância mundial. A 

floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical 

do mundo. Além disso, em termos de recursos hídricos, 

a água produzida pela bacia amazônica representa 

aproximadamente um quinto de todo o escoamento 

superficial do planeta, e suas florestas atuam como 

um importante sumidouro de carbono, absorvendo 
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anualmente centenas de milhões de toneladas de gases 

causadores do efeito estufa.

Nesta viagem veremos o manejo e o processamento de 

madeira tropical certificada, institutos de pesquisa florestal, 

incluindo ensaios de silvicultura e manejo e no final teremos 

um passeio turístico em Manaus e adjacências navegando 

pelo Rio Amazonas e visitando áreas ribeirinhas.

Esta é uma viagem de avião e ônibus, começando em 

Curitiba no domingo dia 06 de outubro e terminando no 
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Aeroporto Internacional de Guarulhos no sábado dia 

12 de outubro de 2019.

As viagens terão o acompanhamento de um Engenheiro 

Florestal ou Pesquisador com mais de 20 anos de 

experiência no Brasil.
*Datas e programação sujeitas a alterações.

**Viagens pendentes de confirmação mínima de 20 participantes.
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DIA 1 (06/10)
Encontro no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, às 

15h. Voo saindo de Curitiba às 18h05 com destino a Manaus, com 

chegada prevista às 22h55. O transfer estará esperando para levar 

ao aconchegante hotel categoria 4 estrelas no tradicional bairro de 

Ponta Negra em Manaus, no Estado de Amazonas. Noite livre.

* O horário do voo pode ser alterado sem aviso prévio.

DIA 2 (07/10)
O dia será reservado para a visita à Fazenda Aruanã. Check-out do 

hotel às 7h com destino à Itacoatiara, uma viagem de ônibus com 

a duração prevista de 3h30. No caminho faremos uma parada na 

Fazenda Aruanã onde visitaremos um viveiro, a recuperação de 

áreas degradadas com essências nativas, a produção de mudas e o 

beneficiamento de castanha do Brasil (Castanha do Pará). Também 

será possível conhecer as técnicas de plantio e condução de plantio 

da Bertholletia excelsa. No final da tarde deslocamento para o hotel 

em Itacoatiara. Noite livre.
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DIA 3 (08/10)
Deslocamento às 7h30 para a empresa Precious Wood, referência 

em manejo sustentável na Amazônia. No início da manhã teremos 

uma palestra institucional da empresa, seguindo para visitas as 

áreas de manejo e pesquisas. Retorno no final da tarde ao hotel em 

Itacoatiara. Noite livre.

DIA 4 (09/10)
Check-out do hotel e saída às 7h30 para a empresa Precious Wood. 

O dia será destinado para visitar as áreas industriais e de operações 

de campo a fim de se conhecer a realidade dos trabalhos usuais da 

empresa. No final da tarde retorno a Manaus. Pernoite em hotel em 

Manaus. Noite livre.
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DIA 5 (10/10)
Saída pela manhã às 7h com destino até a uma estação experimental 

do INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a ZF2, 

situada no Km 50 da BR-174. Neste local, visitaremos uma torre de 

50 m de altura para visualizar o dossel da floresta amazônica. Na 

sequência seguiremos para as áreas de pesquisa em manejo florestal 

da instituição. Retorno a Manaus. Noite livre. 

DIA 6 (11/10)
Dia de navegar pelas águas do Rio Negro, visitar um museu 

com a história da borracha, desde a coleta do látex ao processo 

final, incluindo um passeio na mata. Continuaremos o passeio 

navegando até o Parque Ecológico do Janauari para um delicioso 

almoço regional em um restaurante flutuante (incluso no pacote). 

Por último, uma visita ao impressionante encontro das águas, 

retornando a Manaus podendo avistar alguns prédios históricos e 

as palafitas beira rio. Retorno ao hotel em Manaus. Noite livre.
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DIA 7 (12/10)
Manhã livre. Check-out do hotel e transfer com saída do hotel às 

12h para o Aeroporto Internacional de Manaus. Voo com saída às 

14h45 com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos com 

chegada prevista às 19h50.

* O horário do voo pode ser alterado sem aviso prévio.
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DETALHES ADICIONAIS
O que está incluso:

 - Passagem aérea de Curitiba a Manaus no dia 06 de outubro e 

de Manaus a Guarulhos no dia 12 de outubro com direito a uma 

mala de mão de 10 kg e uma mala despachada de até 23 kg.

 - 4 noites em hotel categoria 4 estrelas em Manaus - AM.

 - 2 noites em hotel categoria 2 estrelas em Itacoatiara - AM. 

 - Café da manhã em todos os hotéis.

 - Almoços do dia 07 a 11 de outubro.

 - Passeio de dia inteiro de barco navegando pelas águas do Rio 

Negro incluindo almoço.

 - Visitas técnicas: Fazenda Aruanã, Precious Wood e INPA – 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.

 - Seguro viagem.
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PONTO DE ENCONTRO 
PARA SAÍDA:

 - O encontro para a saída será às 15h em frente ao 
balcão de check-in da companhia aérea responsável 
pelo voo, localizado no Piso 1 do Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, em Curitiba, localizado 
na Av. Rocha Pombo - Águas Belas, São José dos 
Pinhais - PR.

 - Uma placa com a sinalização do IUFRO 2019 estará 
no local para receber e direcionar ao check-in.

 - Certifique-se, antecipadamente, do tempo de trajeto 
necessário para chegar ao ponto de encontro.
Ônibus, táxi e Uber são algumas opções para o 
deslocamento.

PONTO DE CHEGADA:

 - A viagem será finalizada no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, porém podemos acrescentar um voo 
para Curitiba com um custo adicional. Se desejar 
esta opção, por gentileza, entre em contato conosco.

 - Caso tenha alguma restrição alimentar, por gentileza, entre 

em contato conosco.

REFEIÇÕES:
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Quarto Individual 

USD 2.710,00 
 
Quarto Duplo 

USD 2.550,00

INVESTIMENTO:



13

Em caso de dúvidas ou necessidades especiais entre 
em contato por e-mail (iufro2019@malinovski.com.br) 
ou pelo telefone (+55 41 9 9844 3621).

CONTATO:


