Iranduba
Amazonas - AM
Histórico
O município de Iranduba surgiu como um dos núcleos populacionais que apareceram na
periferia de Manaus a partir da implantação da Zona Franca e do Distrito Industrial, que
reativaram a economia, até então estagnada após o enfraquecimento do período da borracha. A
passagem para município autônomo aconteceu em 1981. Um dos destaques de lranduba, é o
fato de o mesmo ser o único localizado hoje entre os rios Negro - de águas escuras e praias de
areia branca - e Solimões - água barrenta e possuidor de rica vida animal. Os rios Negros e
Solimões são os maiores rios do planeta. Turismo rural Junto com o município de Rio Preto da
Eva, Iranduba participa da rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF), um
programa coordenado pelo Governo Federal, por meio dos ministérios do Turismo e do
Desenvolvimento
Agrário. Geral O município fica distante 25 quilômetros da capital do Amazonas,
Manaus.
Abriga uma população estimada em cerca de 40 mil habitantes, sendo o segundo município na
lista das maiores de demográficas do estado. A localização do município permite a existência
de dois ecossistemas diversos, e se na orla do Rio Negro figuram paisagens paradisíacas, praias,
cachoeiras e florestas abundantes; ao longo do rio Solimões descortinam-se extensas áreas de
várzea com atividades agrícolas, pesqueiras e de contemplação.
A Leste, o turista pode apreciar o famoso encontro das águas e, ao Sul, o arquipélago de
Anavilhanas, com cerca de 400 ilhas. Cerca de 25% do arquipélago está à frente do território de
lranduba. No roteiro das uma das mais conhecidas é Paricatuba, à margem direita do rio Negro.
O balneário é muito frequentado pelos moradores de lranduba e Manaus nos finais de semana,
na época da vazante. Outras opções são Acutuba e Praia Grande, única praia perene do
Amazonas, localizada à margern do rio Negro, em frente ao lago Ariaú.
Com acesso exclusivamente fluvial, Praia Grande é muito procurada pelos turistas.
Artesanato Iranduba abriga dois dos principais pólos de produção principais pólos de produção
de artesanato do Estado do Amazonas: as comunidades dos lagos Janauari e Acajatuba. No
primeiro, há vários flutuantes onde diversos artesãos expõem seus trabalhos, entre eles, lindas
peças entalhadas em madeira, cocares, pulseiras e brincos.dos destaques de pulseiras e brincos.
O lago possui ainda um restaurante e serviços de guias para receber os visitantes. Gastronomia
A gastronomia é baseada em peixes de água doce e frutas tropicais, como cupuaçu, tucumã,
pupunha e açaí, entre outros. Os turistas saboreiam pratos da cozinha regional caseira em bares
e lanchonetes. Outra opção é escolher o peixe diretamente de lagos e aquários.
Sítios Arqueológicos Iran-uba é o município amazonense com maior número de sítios
arqueológicos registrados. São 100 no total. É desenvolvido há 11 anos no município o Projeto
Amazônia Central (PAC), coordenado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade
de São Paulo - Mae/Usp, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas. Há estudos e
articulações para a implantação no Lago do Limão, um dos mais representativos sítios do
município, do Centro de Arqueologia da Bacia Amazônica (Caba). Hospedagem regional O
município concentra hotéis de selva. Os visitantes podem praticar atividades como canoagem,
focagem de jacaré, pesca de piranha, e oservar a fauna e a flora.
Alguns estabelecimentos oferecem ainda passeios pelos igarapés e visitas a comunidades
indígenas. Os estabelecimentos variam de acordo com o número de apartamentos, estilo e infraestrutura oferecida aos hóspedes. Acesso O acesso terrestre a partir de Manaus é asfaltado.
Também pode ser feito pela balsa, no cais do bairro São Raimundo, após percorre-se uma
distãncia de 13 quilômetros de estrada asfaltada. O acesso fluvial pode ser feito de lancha num
percurso com duração de 10 minutos. De Iranduba, a saída é do cais de Cacau Pirera. Serviço
Informações: (92) 3367.1188 - Prefeitura de Iranduba Distância: 25 quilômetros em linha reta

de Manaus e 32 quilômetros via fluvial. Clima: Equatorial, quente e úmido. Temperatura
média: 23 ºC Fonte: Folha do Turismo NR
Gentílico: irandubaense
Formação Administrativa
Elevado à categoria de município com a denominação de Iranduba, pela emenda
constitucional nº 12, de 10-02-1981 (Art. 2º - disposições gerais transitórias), delimitado pelo
decreto estadual nº 6158, desmembrado dos municípios de Manacapuru e Manus. Sede no atual
distrito Iranduba. Instalado em 31-01-1983.
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.
Pela lei
nº
,
, é criado o distrito de Ariaú e anexado ao município de
Iranduba. .
Pela lei
nº
,
, é criado o distrito de Cacau Pirêra e anexado ao
município de Iranduba.
Pela lei
nº
,
, é criado o distrito de Lago do Limão e anexado ao
município de Iranduba.
Pela lei
nº
,
, é criado o distrito de Paricatuba e anexado ao
município de Iranduba.
Em divisão territorial datada de 2007, o município é constituído de 5 distritos: Ariaú,
Cacau Pirêra, Lago Limão e Paricatuba.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

