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Dados Gerais

Área: 11.401 km²
Clima:  tropical úmido de monções  com temperatura média anual de   
26,7 °C
População:  1.982.177 habitantes (IBGE, 2013)
Idioma: Português 
Moeda: Real 
Corrente elétrica: 110 volts 
Cartões de Crédito: Grande parte da rede comercial da capital aceita os 
cartões Credicard, Visa, American Express, MasterCard e Diners.
Impostos: No Brasil o valor dos impostos vem incluído no preço dos 
produtos. 
Horário bancário: De segunda a sexta-feira das 9h às 15h. 
Gorjetas: No Brasil há situações em que a gorjeta vem incluída na nota 
fiscal. É o caso de restaurantes e de hotéis (10% do total são acrescidos 
à nota). Nos demais casos inexiste a obrigação de dar gorjetas. Mas, 
a  prática de gratificar as pessoas, desde que a cultura não considere 
 ofensivo, é sempre bem-vinda. 
Saúde: O atendimento médico no Brasil é gratuito (Sistema Único de 

Saúde – SUS) e a compra de alguns remédios como anti-inflamatórios, 
antitérmicos e analgésicos pode ser realizada por telefone. Remédios 
 controlados como antibióticos, antidepressivos, dentre outros, exigem 
receita médica. Consulte http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/ para 
mais informações.  
Tabagismo: O Código Civil Brasileiro não permite o consumo de cigarro 
por menores de 18 anos. É expressamente proibido fumar dentro dos 
transportes coletivos, cinemas, prédios públicos e salas de espetáculos. 
Bebidas alcoólicas: A venda e o consumo de bebidas alcoólicas para 
menores de 18 anos é proibida e dirigir após o consumo de álcool é 
 considerado crime.  
Vacinas: O Governo Federal faz exigências relativas à vacinação de estran-
geiros que entram no país e também para brasileiros em deslocamento 
para outras regiões. 
Estatuto do Estrangeiro: Por meio da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 
1980, regulamentada pelo Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 
1981, o Brasil define direitos, deveres e condições de permanência de 
 estrangeiro em solo brasileiro.  



http://www.onibusmanaus.com.br/

Informações

Ônibus
Urbano R$ 3,00

R$ 6,00

R$ 20,00

Tabelados para 
cada região

Ônibus
Executivo

Ônibus
Para Hotéis

Táxis 
Credenciados

Tipos Como Usar Preço

Use as linhas
059, 306 e 450

onibusmanaus.
com.br

onibusmanaus.
com.br

(92) 99844-4412

tocantinsradiota-
xi.com.br/

Use a linha
813

Ligue na central 
para checar a rota e 
os horários de saída

As empresas Dom 
Pedro e Tocantins 
possuem carros na 
saída do Aeroporto

Transporte

conheça todas as linhas

aeroporto

saindo do aeroporto

O aeroporto Internacional Eduardo Gomes recebe diariamente voos 
 nacionais e internacionais vindos dos mais  diversos  lugares do Brasil e do 
mundo. Reformado em 2014, com base na economia  amazônica, no  turismo 
e na segurança nacional, o aeroporto foi  construído com vistas à atender 
à demanda de tráfego aéreo com alto grau de  eficiência e funcionar como 
 centro de apoio às rotas  aéreas  integrando a vasta Região Amazônica.

No aeroporto você encontra linhas de ônibus que podem levá-lo para 
 qualquer zona da cidade. As empresas de táxis credenciadas são Dom 
 Pedro Rádio Táxi, (fone 55 (92) 3656-4041) e Tocantins Radio Táxi (fone 55 
(92) 3321 6300) que cobram valor tabelado para qualquer ponto da cidade. 
Além de transportes executivos que cobram cerca de R$ 5,00.



MANAUS DE MUITAS RIQUEZAS

Dados Econômicos e Sociais

Considerada a maior cidade da Região Norte e uma das cidades do Brasil 
que mais recebe imigrantes, Manaus é uma cidade que emerge da floresta, 
que transpira vida.  Se prepare para contemplar as mais belas paisagens do 
planeta. Porém, a maior riqueza de Manaus é sua gente. Com poucos dias 
em Manaus você se sentirá em “casa”, tudo porque nosso povo é  especialista 
em receber e acolher visitantes.  Há quem diga que se você provar nosso 
jaraqui (peixe típico dos rios da Amazônia) nunca há de querer sair daqui. 
Essa é uma rima que está se tornando cada vez mais conhecida entre os 
que aqui chegam.
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• 3,8 milhões de  pessoas 
vivem no estado do 
 Amazonas (IBGE, 2013)

• 50% das pessoas vivem 
em Manaus

O estado do Amazonas concentra a 
maior população indígena do país 
que vivem em áreas de difícil acesso.

CULTURA

A cultura amazônica e manauara é herança de uma rica miscigenação 
cultural (indígenas, brancos, nordestinos e negros), daí o amazonense 
 refletir em sua cultura manifestações tão distintas umas das outras como 
o ritual da Moça Nova, realizado na região do alto rio Solimões, o Festival 
 Amazonas de Ópera, de Jazz e de Filmes apresentado no suntuoso Teatro 
Amazonas, em Manaus, e o carnaval de rua que acontece praticamente em 
todas as sedes municipais.



Festas típicas

Culinária

Quase todos os municípios do Estado (66) realizam festas temáticas, como 
exemplo citamos a “Festa do Cupuaçu”, no município de Presidente Figuei-
redo; o Festival de Música do município de Itacoatiara; a Festa do Guaraná,  
no município de Maués;  o Festival dos Boi Bumbás (Caprichoso e Garantido) 
de Parintins; Outras opções que a cidade oferece são o Festival Amazonas 
de Ópera, o Carnaboi, o Carnaval de Manaus e o Boi Manaus (realizado em 
comemoração ao aniversário da cidade, que ocorre no dia 24 de outubro).

Além disso, você poderá acompanhar, assistir e/ou participar das 
 Festas Juninas (comemoração que ocorre no mês de junho em  alusão, 
 principalmente, aos Santos da Igreja Católica). Nesse período você 
 encontrará em vários pontos da cidade a venda de comidas típicas: bolos 
de milho, cuscuz, pamonha, bolo podre, canjica, pé de moleque, pastel 
 junino, dentre outras delícias. 

A culinária manauara é uma delícia! Nossos rios abrigam mais de duas 
mil espécies de peixes, assim os pratos amazônicos valorizam o pescado 
como base alimentícia.  As principais espécies consumidas,  principalmente 
no  almoço, são o tambaqui, tucunaré, pirarucu, jaraqui, pacu e matrinxã. 
 Servidos fritos, assados ou cozidos e acompanhados com farinha branca ou 
amarela, seja em forma de farofa ou pirão, essa é uma alimentação super 
saudável e completa de todos os nutrientes necessários ao ser humano. 

Nosso café da manhã é farto de delícias. Você poderá experimentar o 
 delicioso “x-caboquinho”, feito com pão francês, recheado com queijo  coalho 
e fatias de tucumã (o tucumã é o fruto de uma palmeira  amazônica. Sua  polpa 
é rica em vitamina A, B e alto teor de vitamina C, além  disso,  possui alto valor 
energético 247 calorias por 100 gramas).  A mesma  combinação é bastan-
te consumida com tapioca, alimento feito a partir do amido da  mandioca. 
Além disso, você pode experimentar bolo de  milho, pão  francês recheado a 
gosto, tapioquinha,  pé-de-moleque, e outros  alimentos  saborosos.

Outras comidas são tacacá, preparado com tucupi (caldo extraído da man-
dioca), goma de tapioca, camarão seco e jambu, é servido muito  quente, em 
cuias; pirarucu de casaca; banana frita (verde ou madura); pato no tucupi; 
suco de guaraná; creme de cupuaçu; açaí com tapioca, dentre outras.

CLIMA

A cidade de Manaus está localizada no coração da  Amazônia, uma das 
 regiões mais úmidas do Brasil e onde ocorre elevada incidência de 
 radiação solar. O clima da cidade é tropical úmido, caracterizado por altas 
 temperaturas, umidade elevada e chuvas torrenciais. A temperatura média 
anual da região é de 26,7 °C e a umidade do ar é relativamente alta durante 
todo o ano, com médias mensais entre 79% e 88%. O índice pluviométrico 
também é elevado, em torno de 2300 milímetros anuais, sendo março o mês 
mais chuvoso (335 mm) e agosto o mais seco (47 mm). 






