
 

   
 

SERRA DO ARACÁ - 10 dias 
Na	  conquista	  da	  cachoeira	  mais	  alta	  do	  Brasil.	  Inclui	  o	  Médio	  Rio	  Negro.	  

 

 
1) Introdução 
A Serra do Aracá, localizada entre o Monte Roraima e o Pico da Neblina, é o único Tepuy inteiramente em 
território brasileiro. Seus vales e encostas abrigam Eldorado, a cachoeira mais alta do Brasil. Conquistá-la é 
um desafio para o qual estaremos sempre preparados! Talvez, este seja o refugio selvagem mais 
inexplorado do Brasil. Em recente exploração da área, fruto de uma parceria com a Fundação Vitória 
Amazônica, começou-se a estabelecer um Plano de Uso Publico para região, que em 1995 tornou-se Parque 
Estadual. Com uma logística complicada, dentro de um dos cenários mais fantásticos do Brasil, é com grande 
orgulho que disponibilizamos este roteiro aos nossos clientes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particularidades da Região 
O Platô das Guianas, uma das formações geológicas mais antigas da Terra, invade a Amazônia brasileira 
vindo do norte, e a Serra do Aracá é uma de suas derradeiras investidas ao sul do globo terrestre. Ao longo 
de sua borda, encontram-se vegetações únicas e diversificadas, cuja transição é claramente perceptível a 
medida em que avançamos nossa rota rumo a conquista de Eldorado, a cachoeira mais alta do Brasil com 
353 metros. Há quem diga que nesta região jaz a cidade perdida dos Incas, Eldorado, e suas toneladas de 
ouro. Suposições a parte, pode-se dizer que a Serra do Aracá é uma espécie de Elo Perdido entre duas 
Amazônias distintas: a Grande Planície e seus imensos rios, e o Platô das Guianas, com suas rochas 
milhonares e gigantescas cachoeiras.  
 
 

 



 

2) Day-by-day - 10 dias 
 

 
 
1º dia: Manaus > Barcelos > Rio Negro > Rio Aracá 

• 07hs – Vôo Manaus-Barcelos pela Trip Linhas Aéreas 
• 08:30hs – Recepção do grupo no aeroporto de Barcelos. 
• Rápido City-tour pelas atrações de Barcelos – artesanato indígena, prédios históricos. 
• Entrada na embarcação. Apresentação do barco, tripulação, acomodação nas cabines. 
• Inicio da Expedição Katerre à Serra do Aracá. 
• Sabatina amazônica: estudo/explanação do roteiro, pequena palestra sobre as particularidades da 

expedição com mapas, vídeos e fotos. Introdução ao biomas Amazônicos de planície e de 
montanha. 

• Observando Mariuá, o maior arquipélago fluvial do mundo. 
• Almoço a bordo. 
• Entrada no Rio Aracá, navegação noturna. 

 
2º dia: Rio Aracá 

• O dia amanhece na comunidade cabocla do Tucandeira, 
às margens do Rio Aracá. 

• Após o café da manhã, rápido passeio por esta que 
é a última comunidade do rio. 

• Intercâmbio com os moradores, observações de  
costumes locais, torragem de farinha, pesca, 
caça, plantio, manufatura de artefatos. 

• Após o passeio, retomada da navegação pelo Rio Aracá.  
• Rápida parada para um mergulho no rio. 
• Chegada ao Igarapé do Tauatu, próximo à hora do por do sol. 



 
 
 
3º dia: Igarapé do Tauatu 

• Café da Manhã na embarcação. Incursão com voadeiras por este lindo Igarapé, de vegetação alta, 
de onde já avista-se as montanhas da Serra, 
até o sitio caboclo do Seu Anisio. 

• Almoço no sitio, intercâmbio com os moradores. 
• Apos visita ao sitio, continuamos de voadeira até a 

Base-1, pé da Serra. Montagem do acampamento. 
• Jantar, fogueira, histórias sobre Eldorado, 

pernoite no acampamento. Sons da floresta. 
 

 
 
 

4º dia: Serra do Aracá 
• No alvorecer do dia, café da manhã no acampamento. 
• Inicio da caminhada na trilha que leva ao topo da Serra. 
• São aproximadamente 8 horas, com paradas para 
      lanches, descanso, observação de flora e fauna. 
• Nível de dificuldade médio-fácil no inicio e no meio do trajeto. 
• Nível de dificuldade médio-dificil no final da subida (200m) 
• Chegada à Base-2, no topo da Serra. 
• Montagem do Acampamento, jantar e fogueira. 

 
 
 
5º dia: Serra do Aracá 
• O dia amanhece no topo da Serra do Aracá. 
• Café da Manhã. Pequena trilha até o mirante 

onde avista-se a Cachoeira do Desabamento, 
com aprox 200 m de queda livre. Relax-time, 
contemplação da cachoeira e da vista. 

• Retorno a Base-2, trilha plana de 2:30hs até  
a Cachoeira do Eldorado, a maior do Brasil, 
com 353 m de queda livre. 

• Almoço no local. 
• Caminhada até a cabeceira da Cachoeira. 
• Retorno a Base-2. 

 
 

 

 

 



6º dia: Serra do Aracá 
• Café da manhã no acampamento. 
• Inicio da trilha plana que leva a borda leste da Serra, com vista para cachoeira do Desabamento, 

com aproximadamente 200m de queda. Banho no lago Parima. Relax-time e contemplação. 
• Retorno ao acampamento Base-2, jantar fogueira e pernoite. 

 
Obs.: o 6º dia é logisticamente programado como “Dia de Back-up”, ou seja, caso imprevistos ocorram 
durante o 4º ou 5º dia, configurando-se fatores de atraso, tais como intempéries climáticas, ou condições 
físicas não privilegiadas dos passageiros, temos o 6º dia para tirar maior proveito e contemplar a Cachoeira 
do Eldorado, principal atração da expedição. 

 

 

 

 
 

 
 

  



7º dia: Serra do Aracá 
O dia amanhece no acampamento da Base-2. Após café da manhã, inicio da trilha para Base-1, no 
pé da Serra com paradas para lanches, descanso, observação de flora e fauna. 

 
8º dia: Igarapé do Tauatu > Rio Aracá 

Trajeto de voadeira até o Igarapé do Tauatu, onde está ancorada nossa embarcação. 
• Recepção de boas-vindas a bordo. 
• Inicio da navegação rumo a Novo Airão. 
• Jantar especial de confraternização. 

 
9º dia: Rio Negro 

• Navegação de retorno a Novo Airão, com paradas: 
o trilhas aquáticas; 
o visita a árvore gigante; 
o banho no rio. 

 
10º dia: Rio Negro > Novo Airão 
 

• Navegação pelo Arquipélago de  
 Anavilhanas, chegada em Novo Airão. 

• Mergulho com Botos Cor de Rosa. 
• City-tour pelas atrações da cidade   

      artesanato em palha e madeira. 
• Almoço a bordo. 
• Embarque em taxi climatizado até o  

      Aeroporto ou hotel em Manaus. 
 
  

 

 



 
3) Características Gerais 
O estilo regional de nossas embarcações é para dar aos nossos clientes a sensação de estar viajando em 
barcos de linha como fazem os nativos da região, porém com conforto, segurança e serviço de bordo. 
Barcos inteiros de madeira de lei, de 40 a 80 pés, com botes motorizados e canoas conforme a necessidade 
das excursões. 
 
Embarcação Jacaré-Açu 

• Regional-premium de 3 andares, 64 pés. 
• Camarotes decorados, climatizados com 

penteadeira e banheiro privativo, colchões 
de mola, travesseiros de pluma. 

 
Embarcação Awapé 

• Regional-luxo de 2 andares, 53 pés; 
• Camarotes climatizados com banheiro 

privativo, colchões de alta densidade e 
travesseiros de pena de ganso; 
 

 Itens de conforto presentes nas embarcações 
• Energia 110/220V 24hs em todas as cabines; 
• Banco de Baterias 12V-110V, oferecendo energia 

 limpa e livre de barulho quando parado. 
• GPS, Sonar, Radar, Rádio, Cartas Náuticas, telefone Iridium; 
• kit de 1ºs-socorros, farmácia, equipe experiente e treinada; 
• Cozinha completa com forno, freezer, geladeira, utensílios;  
• Equipamentos para pernoite na selva, potente lanterna 

para focagem de jacarés, rádio Walkie-talkie para trilhas; 
• Binóculos para observação de pássaros; 
• Sistema de som “i-pod-ready” na embarcação; 

 
• Multiplas áreas de lazer: Solarium, Sala de Estar, 

Bar, Observatorium e Decks de lazer. 
• jogos de cartas, domino, dama, xadrez e gamão. 
• Biblioteca temática com mapas e livros fotográficos. 
• Bóias e acessórios para mergulho no rio e cachoeiras. 
• Área de lazer com ducha, cadeiras, espreguiçadeiras, 

bebidas refrigeradas e churrasqueira; 
• varas de pesca, arco-e-flecha, zarabatana e zagaia; 
• vistoriado/legalizado e dedetizado. 
• equipamentos opcionais para escalada de árvores e sobrevôo de parasail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Embarcação Jacaré-Açu 

Cabine do Jacaré-Açu 

 
Cabine do Awapé 

 
Para grupos com até 7 passageiros, a saída é realizada com a embarcação Awapé. Com 8 ou mais passageiros, na embarcação Jacaré-Açu. Informe-se sobre a 
situação atualizada da saída em expedicoes@katerre.com. Baixe nosso calendário de saidas em www.katerre.com/downloads/Katerre-Saidas2014.html 
 



Tripulação 
Comandante, guia chefe-de-expedição, guia nativo, chef de cozinha, ajudantes, marinheiros e camareiras. 

 

 
 
Alimentação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: para efeito de preservação do roteiro, alguns nomes são fictícios. As atrações, no entanto, permanecem 
fidedignas. Fotos: Kleber Bechara & Karolina Karaz. 
 
4) Tarifas e Condições Comerciais 
 
R$ 6.995,00/pessoa em cabine suite dupla. 
 
Tarifa para grupo min de 2 pax, incluindo: 

• guia bilíngüe; 
• 2 min de conversação em telefone satelital; 
• seguro de viagem individual; 
• toda estrutura de acampamento; 
• passeios e atrações de terceiros; 
• mapa fotográfico A3 com o roteiro da expedição, em PDF; 
• cartilhas, matérias e infográficos sobre a Amazônia, em PDF 
• documentário “A Próxima Refeição” (TV Cultura), em DVD. 

 
Para grupos fechados e fretamento da embarcação, consulte-nos em 
expedicoes@katerre.com. Esta tarifa não inclui a parte aérea. 
 
 

 

Regime pensão completa, incluindo: 
• 3 refeições diarias + tira-gostos 
• sucos e água-mineral individual a vontade 
• caipirinhas de frutas 

 
Todos alimentos são lavados e cozidos com água mineral. 
 
Opção de cardápios customizados:  

- Regional 
- Internacional 
- Vegetariano 
- Low fat 

 

 
Aracu assado na brasa 



 
 
 
Condiçoes Comerciais 
50% na emissão do Voucher, 30% 15 dias antes do embarque e 20% 1 dia antes do embarque OU em até 
6x s/ juros no cartão de crédito, dependendo da antecedência com que é confirmada a reserva.   
 

Em consonância com a deliberação 
normativa nº 161 de 09 de Agosto 
de 1985, da Embratur, em caso de 
desistência após emissão do 
Voucher, com até 41 dias de ante- 
cedência, será retido 10% do valor 
total a titulo de despesas operacionais 
e bloqueio da embarcação. Caso a 
desistência ocorra de 21 a 40 dias 
do inicio da viagem, será retido 50% 
do valor total, e após os 20 
dias anteriores ao embarque, sera 
retido 80% do valor do pacote. 
Ressaltamos que nossas tarifas 
derivam da politica do justo valor, e 
são a composição da logística 
fluvial movel da Amazônia, gastos 
com combustivel, programa de 
manutenção, tripulação especializada, 
alimentaçao de primeira qualidade, 
passeios, atrações e toda infra- 
estrutura necessária para uma 
viagem tranquila e segura.  

 
 
 
 
Ademais, oferecemos a nossos clientes a genuinidade que somente o turismo móvel é capaz 
de proporcionar, levando-os aos acontecimentos espontâneos in loco, sejam eles naturais ou humanos. 
 

©2000-2014 – Expedição Katerre EcoTurismo ltda. 

 


