A Pousada Uacari e a Amazon Emotions Lodge se uniram para
oferecer ao visitante uma experiência híbrida em dois ecossistemas
amazônicos diferentes. Nesta experiência, conheça técnicas agrícolas
indígenas, observe espécies da fauna e flora típicas de cada região e
aproveite o sol de dois ângulos: navegando no lago Mamirauá e do alto
de
uma
copa
de
árvores.
A Pousada Uacari flutua nas águas de um canal do rio Japurá,
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Lá, a maioria
dos passeios é feita de barco - na estação das cheias, você navega
pela floresta tropical, na mesma altura da copa das árvores.
Por outro lado, a Amazon Emotions Jungle Lodge está localizada a
cerca de 2 horas de carro da cidade de Presidente Figueiredo, em uma
região que nunca inunda. Plantas e animais locais são mais facilmente
encontrados em trilhas para caminhada.
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1º dia: Às 9:00 da manhã, você será transferido de carro para a sede
da Amazon Emotions Jungle Lodge - 667 acres de floresta tropical dentro da área
de proteção ambiental da Caverna da Maruaga e localizado no Km 144 da rodovia
BR-174 Manaus-Boa Vista, próximo ao município de Presidente Figueiredo (esta é
a estrada que leva à Venezuela). São duas horas de carro e, ao longo da jornada,
a vegetação muda de áreas desmatadas colonizadas para floresta virgem.
No caminho para o lodge, descubra algumas obras de arte locais
incríveis, tapeçarias, livros, arcos, flechas e outras lembranças únicas na loja
indígena Waimiri Atrorari, localizada na pequena cidade de Presidente Figueiredo.
Deixando a cidade, visitaremos uma das cachoeiras espetaculares e refrescantes
da selva, pelas quais essa área é conhecida. Do estacionamento, a caminhada até
a cachoeira leva 10 minutos e a paisagem é linda - com árvores cobertas de
musgo, bromélias e orquídeas por todos os lados. Esta trilha termina com uma
queda d’água de 10 metros de altura.
Após a cachoeira, você será recebido calorosamente em nosso
lodge. Você será recebido com um lanche e terá orientação com nossa equipe.
Para passar mais tempo na selva, servimos apenas duas refeições
principais: café da manhã e almoço ou jantar. Ficaremos felizes em fornecer
lanches entre essas refeições e frutas frescas estão sempre disponíveis para sua
conveniência, sem custo adicional. Não se preocupe: você e seu grupo não
passarão fome!
O alojamento, escondido dentro da floresta tropical, é de propriedade
familiar e é operado como um empreendimento que lhes permitirá compartilhar as
maravilhas da Amazônia com os visitantes e, ao mesmo tempo, preservar o meio
ambiente.
Todas as noites, para todos os nossos hóspedes interessados em
aprender mais por conta própria, há uma oportunidade de passar a noite
explorando a área ao redor do alojamento da selva - aprendendo mais sobre a
vida local na selva.

2º dia: Vamos nos reunir no lodge antes de seguir para a
Experiência de Jardinagem Florestal Comestível no "Jardim". Essa trilha
começa ao lado da estrada principal, através de áreas onde a floresta está se
regenerando e há grandes áreas de floresta intocada. Por esse motivo, essa
trilha é ideal para mostrar como a selva se recupera do desmatamento e a
importância da conservação da floresta para a região amazônica. No Jardim,
aplicamos conscientemente os princípios da ecologia ao design de jardins
caseiros que imitam a estrutura e a função da estrutura do ecossistema
florestal, para nossos métodos de produção de alimentos. Aprenda como os
habitantes locais usam as plantas e os frutos da selva nesta excursão cultural.
Experimente a tradição local e aprenda sobre a natureza, história e cultura da
Amazônia.
Durante a tarde, prepare-se para uma emocionante aventura de
arvorismo! Do nosso alojamento, você embarcará em uma caminhada guiada
por uma trilha que serpenteia sob o denso dossel da floresta amazônica.
Nossa aventura de arvorismo começa com uma árvore Angelim (Dinizia
excelsa), que sobe 200 pés acima do chão da floresta, especialmente
selecionada para a sua aventura. Você receberá instruções completas sobre
técnicas de arvorismo e seu guia estará ao seu lado enquanto você sobe no
dossel. Uma vez no alto da árvore, haverá uma rede de lona esperando que
você descanse, relaxe e observe a vida da natureza amazônica do ponto de
vista de um pássaro. Ahhh… chamamos isso de ‘tree time’! A rede de lona é
amarrada com segurança à árvore e sua corda de segurança permanece
travada e protegida, permitindo que você relaxe e aproveite sua experiência
neste maravilhoso dossel da copa das árvores.
A floresta se transforma completamente durante a noite: sons e
cheiros são intensificados e outros sentidos são despertados. Em uma
experiência noturna, diferente de uma subida diurna, nossos hóspedes
encontram a beleza nos pequenos detalhes, como o coaxar de sapos ou o
zumbido de insetos. E se você desligar a lanterna, poderá observar o brilho
dos vaga-lumes na floresta ou ouvir o bater de asas dos morcegos - e se você
olhar com cuidado para o chão, poderá ver o brilho fraco de fungos
bioluminescentes abaixo. Quando você acende as luzes novamente, pode ver
o reflexo de centenas de minúsculos olhos de inseto ao redor. Quando
descemos da árvore e retornamos ao alojamento, você pode ouvir o chamado
de cigarras, corujas e outros pássaros noturnos. Sem dúvida, esta é uma
experiência avassaladora! Aproveite o seu jantar no nosso lodge, aprenda
sobre os esforços da família para preservar a terra e as tradições da população
local.

3º dia: Aventure-se na selva com seu guia local e tenha uma
ótima oportunidade de avistar insetos e animais incomuns. Você e seu guia
têm o dia para explorar a floresta, com foco em como viver na mata. Aprenda a
escalar uma palmeira sem cordas e (dependendo da época do ano) e coletar o
açaí - e desfrute de um suco delicioso. Contribua com a ciência que participa
do Projeto Amazon Jaguar Vision e ajude a instalar câmeras para capturar a
vida selvagem na selva. As câmeras sutilmente colocadas frequentemente
capturam animais, especialmente mamíferos, que as pessoas raramente veem
em outros lugares. Ao ajudar nossos naturalistas a coletar dados das
armadilhas fotográficas e instalar novas câmeras, você aprenderá tudo sobre o
trabalho emocionante. Por fim, você estudará as imagens capturadas e
descobrirá quais animais raros e fascinantes as câmeras capturaram. Esta é
uma experiência a não perder. Depois, você é convidado a jantar e se
encontrar com nossa equipe no lodge.
4º dia: Aproveite seu café da manhã e em seguida prepare-se
para o seu retorno a Manaus. A partida é às 9:00. Nosso motorista o levará ao
aeroporto para pegar um voo para Tefé.
Depois de desembarcar no aeroporto de Tefé, a equipe da
Pousada Uacari estará esperando por você. Em seguida, somos conduzidos
ao porto do Lago Tefé, onde nosso barco parte para uma viagem de 01 hora.
Logo após a partida, experimentamos o "encontro das águas", onde as águas
negras do lago encontram as águas brancas do rio Solimões. A viagem é uma
experiência completa em si. Aprendemos ao longo do Rio Solimões e, quando
entramos na Reserva Mamirauá, vemos comunidades ribeirinhas locais e suas
palafitas, muitas das mais de 350 espécies de pássaros, mamíferos e animais
aquáticos, como jacarés, golfinhos e pirarucu, o maior peixe nas águas da
Amazônia.
Somos recebidos no impressionante alojamento flutuante pelo
gerente local, pelo guia naturalista e por todos os funcionários, quando somos
apresentados uns aos outros e instruímos sobre o programa e os
procedimentos de segurança. Logo após o check-in, fazemos uma trilha ou
passeio de canoa para uma interpretação da natureza local.
Após o jantar, assistimos a uma apresentação sobre a história da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e os projetos que estão
sendo desenvolvidos pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá,
uma unidade de pesquisa financiada e supervisionada pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e por diversos outros organismos
nacionais e internacionais.

5º dia: As manhãs começam cedo no Pousada Uacari! Às 06:30,
tomamos café da manhã e partimos para as atividades às 07:00. A primeira
coisa que estamos fazendo hoje é visitar uma comunidade ribeirinha local. Um
guia local nos leva a um passeio pela vila, mostra o cotidiano do rio em uma
floresta de várzea - os níveis de água sobem e descem cerca de 12 metros por
ano, e isso exige muita adaptação da população local!
Voltamos ao lodge na hora do almoço - sempre comida muito
fresca, produzida principalmente nas comunidades locais. Seguimos a tradição
local e descansamos um pouco até as 15:30 - 16:00, quando seguimos para a
segunda atividade do dia - uma trilha ou um passeio de canoa, se for a estação
das chuvas.
O jantar é servido por volta das 07:00 e hoje à noite partimos em
uma aventura: uma trilha noturna! É sempre impressionante participar dessa
atividade, uma vez que observamos diferentes animais e ouvimos ruídos muito
únicos da floresta. Se é a estação das chuvas, fazemos um passeio noturno de
barco.
6º dia: Após o café da manhã (com muitas frutas e iguarias locais
feitas de mandioca), partimos para uma caminhada matinal. Hoje a trilha é
mais longa e podemos ver muitas das impressionantes árvores e animais da
Amazônia. Se estivermos na estação das chuvas (e as trilhas para caminhada
estiverem sob a água), partimos em uma pequena viagem de canoa pela
floresta inundada - uma experiência que você nunca esquecerá.
O silêncio da canoa deslizando pelas águas, muito perto da copa
das árvores, será interrompido pelos gritos dos macacos berrantes, pelo canto
dos pássaros ou pelo mergulho dos animais aquáticos.
Voltamos para o almoço e relaxamos por algumas horas nas redes das
varandas do nosso quarto, que se estendem sobre o rio. Partimos às 15:30
para um passeio de barco no Lago Mamirauá. É a nossa jornada mais longa na
reserva e você aprenderá mais sobre a história da região, diretamente dos
guias locais.
Quando chegamos ao lago, fazemos um picnic a bordo enquanto
apreciamos o pôr do sol sempre dramático. No caminho de volta, os holofotes
são usados para ver animais noturnos, como os enormes jacarés-açu, que
podem ter até 4 metros de comprimento. Jantar e tempo livre à noite.

7º dia: Após o café da manhã partimos às 07:00 para pescar
piranhas, muito abundantes nesta região. Com a ajuda dos guias locais, você
aprenderá porque elas podem ser tão perigosas!
Voltamos para a pousada, almoçamos e descansamos um pouco,
converse com locais, leia na biblioteca da pousada ou assista a um
documentário. À tarde nós faremos nossa última imersão na selva, fazendo
uma trilha ou passeio de canoa.
À noite, depois do jantar, os biólogos que realizam pesquisas na
área vêm ao lodge para apresentar o mundo da ciência, trazendo informações
sobre um animal local, o resultado de seu trabalho e como a pesquisa
científica ajuda no desenvolvimento de estratégias de conservação na reserva.
8º dia: São nossos últimos momentos na Pousada Uacari.
Tomamos café da manhã às 07:00, check-out e partimos às 09:00 para Tefé
(aeroporto ou hotel).
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