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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - FUNAI M E T O D O L O G IA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA PILOTO DE ECOTURISMO
MMA - SCA / PRODEAM - OEA / SUDAM EM TERRAS INDÍGENAS

A. APRESENTAÇÃO

O Programa P ilo to  de Ecotu rism o em Áreas Indígenas constitui-se num 
projeto do GTC Amazônia - Grupo Técnico de Coordenação de Ecoturismo para 
a Amazônia Legal, que tem como objetivo coordenar a elaboração e execução 
da Política e o Programa Regional de Ecoturismo, conforme Portaria 
Interministerial n° 21, de 30 de novembro de 1995, do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - MMA e do Ministério da 
Indústria, Comércio e Turismo. Conta, ainda, com o apoio do Ministério da 
Justiça, por meio da Fundação Nacional do índio - Funai.

Dando continuidade ao projeto, cujo o objetivo geral do projeto é analisar a 
viabilidade operacional e econômica do ecoturismo em bases sustentáveis, em 
áreas indígenas, através do desenvolvimento de uma experiência piloto com 
comunidades que tenham interesse, potencial e vocação.

Visando dar alternativas econômicas para a melhoria da qualidade de 
vida, promovendo ao mesmo tempo a conservação do patrimônio ambiental e 
cultural, realizou-se uma reunião para atender ao objetivo específico de 
desenvolver a Metodologia para treinamento e capacitação de guias e 
condutores de visitantes.

A presente Metodologia para capacitação e treinamento de guias e 
condutores, indígenas e não-indígenas, foi desenvolvida com os subsídios do 
Workshop realizado no mês de maio passado, onde representantes de 
comunidades indígenas, técnicos indigenistas, antropólogos e especialistas em 
ecoturismo, analisaram e estabeleceram estratégias para o desenvolvimento do 
projeto piloto, além de discutir os eventuais impactos sociais, culturais e 
ambientais, positivos e negativos, advindos da operação ecoturística.

Esse documento metodológico será o material didático referêncial para a 
capacitação e treinamento de guias e condutores.

A reunião para desenvolvimento da Metodologia de Capacitação e 
Treinamento foi realizada em Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro, contando 
com 9 participantes, sendo:

- 1 representante do MMA,
- 1 representante da FUNAI,
- 1 antropóloga da Universidade de Campinas - UNICAMP,
- 6 técnicos especialistas pela EcoBrasil.

O resultado final da reunião, obtido no período previsto, foi satisfatório 
para todos.

Roberto M. F. Mourão
Coordenador

A , EcoBrasi I
Assoc. Bras. de Ecoturismo
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EM TERRAS INDÍGENAS

B. PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS

Com a preocupação de estabelecer conceitos e posicionamentos que deverão ser levados em consideração seleção de áreas e na operação do Ecoturismo nas 
terras indígenas, a presente Metodologia definiu os seguintes princípios e critérios:

B.1. PRINCÍPIOS:

Ecoturismo deve respeitar e valorizar a cultura local;
O uso sustentável dos recursos naturais deve ser incentivado;
A tradição indígena deve prevalecer sobre os interesses do turismo;
Ecoturismo deverá levar em conta o grau de contato da sociedade indígena;
Ecoturismo deve ser uma atividade complementar e de apoio às atividades tradicionais.
Ecoturismo deve gerar recursos econômicos que ajude a melhorar a qualidade de vida das populações envolvidas;
A participação efetiva da comunidade em todo o processo, cabendo à sociedade indígena a gestão do Ecoturismo em suas terras;

B.2. CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DE ÁREAS:

Apoio da comunidade;

Condições de acesso;

Condições de salubridade;
Carência de alternativas econômicas;
Possibilidade de gestão participativa;
Possibilidade de apoio e parcerias;

Existência de operador/agência receptiva na cidade-acesso;
Existência de atrativos naturais e/ou culturais (beleza cênica, riqueza cultural);
Projetos desenvolvidos em bases comunitárias com critérios de Ecoturismo sustentável.
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C. DIRETRIZES

DIRETRIZ 1: CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL
Estratégia: ♦ Incentivo a práticas conservacionistas.

DIRETRIZ 2: RESPEITO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA
Estratégias: ♦ Controle e prevenção de doenças transmissíveis;

♦ Respeito à privacidade da família indígena;
♦ Postura ética do visitante quanto à diversidade cultural;
♦ Conservação de sítios arqueológicos;
♦ Preparo das comunidades para receber visitantes;
♦ Revitalização e valorização da cultura indígena, fomentando uma produção equilibrada para comercialização do artesanato e da arte indígena.

DIRETRIZ 3: GESTÃO PARTICIPATIVA BENEFICIANDO TODA A COMUNIDADE INDÍGENA
Estratégias: ♦ Meios para a gestão autônoma, participativa e organizada propiciados;

♦ Comunidade compartilhando os resultados econômicos.

DIRETRIZ 4: MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS RESULTANTES DAS VISITAÇÕES
Estratégias: ♦ Comunidades sensibilizadas pará os riscos da prostituição e abusos sexuais;

♦ Porte de arma, introdução de drogas e de hábitos nocivos às comunidades indígenas coibidos;
♦ Boatos e informações negativas coibidas e mitigadas.

DIRETRIZ 5: PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS VISITANTES EM TERRAS INDÍGENAS E SEUS ENTORNOS
Estratégias: ♦ Prestação de serviços adequados aos visitantes;

♦ Adequação da infra-estrutura existente;
♦ Implantação de infra-estrutura adequada.

DIRETRIZ 6: VISITAÇÃO PLANEJADA, DISCIPLINADA E CONTROLADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE
Estratégias: ♦ Efetivo cumprimento das legislações específicas vigentes;

♦ Fiscalização e controle eficiente.
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MMA - SCA / PRODEAM - OEA / SUDAM EM TERRAS INDÍGENAS

D. RECOMENDAÇÕES

Tendo como subsídios os resultados do Workshop realizado em maio de 97, 
em Bela Vista de Goiás, onde se delinearam as diretrizes para o desenvolvimento 
do "Programa Piloto de Ecoturismo em Terras Indígenas” , formou-se um grupo de 
trabalho formado por:

- 1 representante do MMA,
- 1 representante da FUNAI,
- 1 antropóloga da Universidade de Campinas,
- 6 técnicos especialistas pela EcoBrasil.

Especificamente para estabelecer a Metodologia para capacitação e 
treinamento em Ecoturismo, além de indicar os elementos para o desenvolvimento 
de produtos ecoturísticos tendo como atrativo principal a cultura indígena, destaca 
e recomenda sobre o seguinte:

■ Associações
■ Alimentação -  Cardápios/Alimentação/Higiene
■ Alimentação -  Culinária
■ Alojamento / Hospedagem -  Higiene
■ Alojamento / Hospedagem - Conforto (mínimo)
■ Alternativas Econômicas - Associadas
■ Antes da Visitação - Aldeias / Áreas Indígenas
■ Antes da Visitação - Autorização de Ingresso
■ Antes das Visitações - Benefícios Diretos
■ Antes das Visitações - Levantamento de Custos
■ Arte e Artesanato
■ Atividades
■ Capacitação de Guias
■ Caracterização - Ambiental
■ Caracterização - Histórico/Cultural

■ Comportamento - Visitantes
• Cultura - Historia e Estórias
• Divulgação - Interna - Funai 
> Divulgação - Comunidades
• Divulgação - Externa
1 Gestão Financeira / Participativa 
1 Hospitalidade - Contatos Visitante-Comunidade 
1 Hospedagem - Higiene 
1 Hospedagem Básica 
' Informação aos Visitantes
• Infra-estrutura
1 Medicina Indígena - Farmácia Natural
1 Medicina Indígena - Rituais
1 Pinturas, Danças e Rituais - Em Áreas Indígenas
• Privacidade - Visitantes

■ Pinturas, Danças e Rituais - Em Aldeias
■ Recepção do Ecoturista - Na cidade acesso
■ Recepção do Ecoturista - Na terra indígena
■ Recursos Humanos
■ Segurança - Objetos Pessoais
■ Segurança - Idade Mínima
■ Segurança - Idade Máxima / Deficientes
■ Segurança - Transporte Aquático
■ Segurança - Comunicação - Rádio
■ Segurança - Socorro e Salvamento
■ Segurança - Animais Silvestres e Peçonhentos
■ Segurança - Termo de Responsabilidade
■ Segurança - Primeiros Socorros
■ Segurança - Transporte Aéreo
■ Segurança- Equipamentos / Pontualidade
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D. RECOMENDAÇOES

AÇÕES PROCEDIMENTOS / CONSIDERAÇÕES RECOMENDAÇÕES

Associações Qualquer operação de Ecoturismo em terras indígenas 
deverá ser feita por meio de associações das comunidades 
interessadas.

Funai e Ecobrasil elaborarão um modelo de Estatuto 
baseado em associações existentes. O MMA (Silbene) tem 
varios modelos e colaborará na elaboração do documento.

Alim entação
Cardápios

Dever-se-á resguardar a privacidade dos visitantes durante 
as refeições e procurar servir, preferencialmente, alimentos 
típicos das comunidades locais -  indígena ou não, sem 
excessos ou excentricidades, quanto aos ingredientes e 
formas de preparo.

Com orientação do guia ou tour leader, deve-se sempre 
preparar alimentos á maneira convencional. Recomenda-se 
servir opcionalmente, em quantidade suficiente, além de 
comidas típicas indígenas, pratos simples da culinária 
brasileira - arroz, feijão, verduras, peixe, frango, e no 
desjejum e lanche: pão, biscoitos, geleia, etc.

Alim entação
Higiene

No preparo dos alimentos devem ser utilizados ingredientes 
frescos, com cuidado de, mesmo quando o preparo for à 
maneira indígena tradicional, quanto à higiene do local e 
utensílios para preparo dos pratos. Cozinheiros e ajudantes 
também deverão observar os cuidados básicos quanto à 
higiene pessoal, tais como lavar as mãos antes de trabalhar 
no preparo dos pratos.

Recomenda-se pedir orientação ou ajuda de cozinheiros(as) 
de localidades próximas para colaborar na capacitação ou 
treinamento no preparo de pratos da culinária brasileira 
regional (cabocla).

Alim entação
Culinária

Utilizar sempre que possível produtos naturais no preparo de 
pratos tradicionais, permitindo que o visitante observe ou 
ajude no preparo do alimento e, dependendo do interesse e 
costumes dos visitantes, incentivar seu consumo.

Se necessário preparar e ter como alternativas alimentos 
tradicionais como arroz, feijão, ovos, pão, etc, para o caso 
de visitantes pouco acostumados a estravagâncias 
alimentares. Evitar excesso de condimentos ou ingredientes. 
Nada de oferecer churrasco de macaco.

Alo jam ento / Hospedagem  
Higiene

A infra-estrutura de hospedagem deve ser construída ou 
adaptada de forma a permitir privacidade, segurança, 
conforto e sobretudo higiene. Manter e conservar 
convenientemente latas de lixo com sacos plásticos 
dispostas em locais adequados, com recolhimento regular.

Nas situações onde, mesmo por curto período na viagem, as 
condições de higiene, não forem atendidas da forma que o 
não-indígena julge normal ou convencional, dever-se-á 
informar as condições que os participantes serão submetidos 
com antecedência.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE PROGRAMA PILOTO DE ECOTURISMO
MMA - SCA / PRODEAM - OEA / SUDAM EM TERRAS INDÍGENAS

D. RECOMENDAÇÕES

AÇÕES PROCEDIMENTOS / CONSIDERAÇÕES RECOMENDAÇÕES

A lo jam ento / Hospedagem  
Refeições (local)

A comunidade e/ou os operadores deverão providenciar e 
fornecer condições mínimas de conforto nos locais e 
momentos das refeições, providenciando: móveis básicos 
(cadeira, mesa), pratos e copos, talhetes e iluminação para 
as refeições noturnas (velas, lamparinas, etc). Próximo aos 
locais reservados para as refeições regulares, providenciar 
para os visitantes local para lavar mãos e rosto.

As comunidades, por meio de seus representantes, deverão 
instruir operadores sobre as necessidades de adequação dos 
locais de visitação para o correto atendimento. Nas 
situações onde, mesmo por curto período da viagem, as 
condições de conforto, não forem atendidas da forma que o 
não-indígena julge convencional, dever-se-á informar as 
condições e eventuais desconfortos que os participantes 
serão submetidos com antecedência.

Alo jam ento 1 Hospedagem  
C onforto  (mínimo)

A comunidade e/ou os operadores deverão providenciar e 
fornecer rede limpa, lençol, cobertor, mosquiteiro, móveis 
básicos (cadeira, bancos, mesa - toscos), iluminação (vela, 
fósforos, lamparinas ou lanterna).

Nas situações onde, mesmo por curto período da viagem, as 
condições de conforto, não forem atendidas da forma que o 
não-indígena julge convencional, dever-se-á informar as 
condições que os participantes serão submetidos.

A lternativas Econôm icas  
Associadas ao Ecoturism o

Identificar possibilidades de desenvolvimento de atividades 
econômicas alternativas ou complementaresque ao 
Ecoturismo.

Pode-se por exemplo, com devida orientação de técnicos e 
especialistas, promover e incentivar a criação de animais 
para abate, tais como: jabuti, jacaré, capivara, cateto, além 
do uso frutos e raízes.

Antes da Visitação  
Aldeias / Áreas Indígenas

As visitações preferencialmente deverão ocorrer em áreas 
ou terras indígenas, sendo que, somente se visitará ou se 
alojará em aldeias, quanto não houverem outras alternativas 
possíveis e se de comum acordo com as lideranças ou 
representantes comunitários.

Levantar a rotina diária, horários, calendário (detalhamento 
dos eventos e atividades, alimentos por temporada), clima 
(melhores épocas para visitação), para subsidiar o 
desenvolvimento de produtos ecoturísticos e para um 
melhor aproveitamento dos atrativos e recursos naturais.

Antes da V isitação  
Autorização de Ingresso  
em Terras Indígenas

Adequar a atual normatização da Funai de autorização para 
ingresso em terras indigenas para a prática específica do 
Ecoturismo, diminuindo os trâmites burocráticos, a fim de 
melhor atender às demandas do mercado.

Funai fornecerá as normas atuais e a EcoBrasil fará 
sugestões de adequação às demandas do mercado.
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D. RECOMENDAÇÕES

AÇÕES PROCEDIMENTOS / CONSIDERAÇÕES RECOMENDAÇÕES

Antes das V isitações  
Benefícios Diretos

Os benefícios para as comunidades, seja em dinheiro ou em 
outras formas de doação, deverão ser sempre ajustados 
antes de ocorrer visitações, sendo acertados dentro das 
expectativas comunitárias e de acordo com o estabelecido 
pelos responsáveis pela gestão dos recursos gerados.

Recomendamos que as comunidades, por meio de suas 
associações, definam as expectativas de resultados por 
visitante ou por grupo de visitantes. Definidos valores ou 
“taxas ambientais ou culturais”, informe aos operadores e 
agentes. A EcoBrasil poderá auxiliar nesta valoração.

Antes das V isitações  
Levantam ento de Custos

Os operadores e técnicos em Ecoturismo, deverão levantar 
e analisar as fontes de renda da comunidade, recursos 
humanos e materiais disponíveis e a serem utilizados, tanto 
nas áreas indígenas, como nas cidades-acesso. Deverá ser 
estabelecida uma "taxa de visitação” sobre o total do 
programa por visitante ou por grupo de visitantes.

Recomendamos que o levantamento das fontes de renda e 
recursos humanos e materiais das comunidades sejam 
realizados juntamente com representantes das comunidades 
e/ou associações indígenas locais. O uso dos resultados das 
visitações deverá ser claramente explicado aos membros 
das associações ou ao conselho comunitário.

Arte e Artesanato A arte e o artesanato, quando relevantes, deverão ser 
considerados como atrativo e fonte de renda complementar 
ao Ecoturismo. Os processos de confecção de objetos e 
artefatos poderão fazer parte do programa, acompanhados 
da sua devida contextualização.

Os operadores e agentes ecoturísticos deverão, assistidos 
por antropólogos, técnico indigenistas ou especialistas em 
arte e cultura indígena, preparar material informativo 
específico para distribuição aos visitantes e subsidiar guias e 
condutores.

Ativ idades Deve-se incluir nas atividades oferecidas aos visitantes 
“trilhas interpretativas” , tendo como temas: caça e pesca 
artesanais, arte e artesanato, extrativismo, agricultura e 
silvicultura, antigas aldeias abandonadas, sítios 
arqueológicos, flora, fauna, etc. Interpretadas sempre sob o 
ponto de vista da comunidade indígena.

0  potencial interpretativo, deverá ser avaliado e aproveitado 
como tema pelos técnicos e líderes comunitários, durante o 
inventário de atrativos e do desenvolvimento dos produtos e 
programas, delineando-se assim o cardápio de programa 
regionais, com referência às comunidade locais.

Capacitação de Guias Será feita nos moldes das capacitações e treinamentos 
adotados para outras comunidades tradicionais -  ribeirinhos, 
seringueiros, pescadores, etc.

Durante a fase de monitoramento, a capacitação e o 
treinamento de guias e condutores para áreas indígenas 
deverão ser adequados e ajustados conforme o grau de 
contato de cada comunidade e de suas particularidades.
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EcoBrasil M INISTÉRIO  DO MEIO AM BIEN TE P R O G R A M A  P ILO T O  DE E C O T U R IS M O  
MMA - SCA / PRODEAM - OEA / SUDAM EM  T E R R A S  IN D ÍG E N A S

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - FUNAI M E T O D O L O G IA

D. RECOMENDAÇÕES

AÇÕES PROCEDIMENTOS / CONSIDERAÇÕES RECOMENDAÇÕES

Caracterização Deverão fazer parte do programa informações sobre clima, Recomendamos que os especialistas em Ecoturismo, no
Am biental solos, hidrografia, geologia, geomorfologia, flora e fauna desenvolvimento de programas, busquem informações

regionais, desde que relevantes e importantes para um relevantes e complementares sobre meio ambiente com
melhor entendimento dos hábitos e costumes de instituições de pesquisa e ensino, para enriquecimento de
comunidades indígenas. suas informações ecoturísticos.

Caracterização
H istórico/C u ltura l

As visitações deverão considerar as ocupações anteriores 
por aldeias abandonadas ou reservas de pesca e caça, para 
fins de informação socio-cultural.

Sugerimos que sejam analisadas possibilidades de utilização 
como local de hospedagem antigas aldeias, acampamentos 
ou postos de vigilância.

Com portam ento
V isitantes

Os operadores e guias são diretamente responsáveis pela 
informação e recomendações dadas aos visitantes, antes e 
durante a realização das visitações. Autorização para fotos, 
filmagens, registros sonoros, deverão ser acertados 
preliminarmente com os responsáveis pela recepção 
indígena.

Os operadores e guias deverão se informar previamente, ao 
inventariar e desenvolver os programas, quanto aos hábitos 
e costumes comunitários, informando previamente aos 
visitantes sobre permissões e proibições de determinados 
registros em foto, video, filme e/ou audio. A questão de 
publicação ou divulgação de material poderá implicar em 
taxas especiais por uso comercial do material registrado.

Cultura
H istoria e Estórias

Procurar informar aspectos culturais, lendas, rituais e casos 
relacionados com a comunidade visitada para ser 
transmitido aos visitantes.

Buscar informações com antropologos, técnicos indigenistas, 
literatura e principalmente a “historiadores” ou contadores de 
histórias indígenas.

Divulgação  
Interna - Funai

Baseado no enunciado do projeto piloto, elaborar um texto 
explicativo no Boletim Informativo da Funai, publicando 
inclusive o(s) contato(s) para informação e adesão ao 
projeto, o andamento da operação piloto, etc.

EcoBrasil elaborará texto e o submeterá ao MMA e a Funai 
para analise e texto final. Deverá ser contactado o 
departamento de informação da Funai (Dine) para 
estabelecer a sistematica de divulgação.

Divulgação
Com unidades

Baseado no Boletim Informativo da Funai, divulgar 
diretamente às comunidades e associações existentes o 
projeto e condições para adesão.

EcoBrasil elaborará texto e o submeterá ao MMA e a Funai 
para analise e texto final. Estes texto será enviado aos 
solicitantes e disponibilizado na Internet.
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Divulgação
Externa

Baseado no enunciado do projeto piloto, elaborar um press- 
release padrão para distribuição para as mídias eletrônica e 
escrita.

EcoBrasil elaborará texto e o submeterá ao MMA e a Funai 
para análise e texto final. Estes texto será enviado aos 
solicitantes e disponibilizado na Internet.

Gestão Financeira A gestão dos resultados econômicos ou material advindos 
da operação ecoturística deverá ser feita pela própria 
comunidade, ou por seus representates.

Sugerimos que a gestão e o destino dos recursos obtidos 
devam ser decididos antes da operação ecoturística iniciar, 
devendo a comunidade ser assistidos e/ou orientada por 
antropólogos ou técnicos indigenistas e, durante a programa 
piloto, por especialistas da EcoBrasil.

Gestão Participativa Os resultados econômicos ou materiais advindos da 
operação ecoturística deverão beneficiar toda a comunidade 
e também aos diretamente envolvidos nas atividades 
preparativas e/ou operacionais.

As comunidades, as associações ou seus representantes 
deverão estabelecer a priori o uso dos resultados da 
atividade ecoturística, com plano de aplicação e prestação 
de contas transparente e pública. Esses resultados deverão, 
durante o projeto piloto, ser encaminhados à EcoBrasil, que 
fará relatório de desempenho para a Funai e para o MMA.

Hospedagem
Básica

Considerar Drimeiramente sempre a possibilidade de 
hospedagem fora da aldeia indígena. Quando possível e 
permitido, a hospedagem, nas proximidades ou na aldeia 
indígena, deverá ser em construção típica indígena 
reservada aos visitantes e guias.

A definição dos locais para hospedagem deverá ser feita em 
conjunto com a comunidade indígena, assistida por técnico 
indigenista ou antropólogo. Durante o programa piloto e o 
monitoramento, a EcoBrasil deverá participar desta 
definição nas comunidades onde se iniciará o projeto.

Hospita lidade
Contatos V isitante-C om unidade

Um trabalho de informação e conscientização dos impactos 
positivos e negativos do turismo para as comunidades 
deverá ser feito antes de todo e aualquer fluxo de visitantes 
seja induzido a uma área/comunidade indígena. Quando 
possível, danças, cantos, costumes poderão e deverão ser 
apresentados aos visitantes, repetindo, sem cair na 
vulgariedade e folclorização de hábitos e tradições.

A comunidade deverá ser informada sobre visitas. Dentro 
dos costumes locais, sem cair na folclorização ou 
artificialismo que já atingiu outras comunidades e festas 
tradicionais brasileiras, os operadores e guias deverão 
estimular demonstrações de boas vindas a visitantes.
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Hospedagem Quando a visitação e hospedagem ocorrerem em aldeias, Providenciar a vacinação de cães e de outros animais
Higiene manter o local limpo, com animais de estimação afastados passíveis desta prática preventiva.

do local de hospedagem (aves, macacos, etc); providenciar 
que os sanitários tenham, dentro do possível, condições 
razoáveis de higiene e praticidade de uso.

Inform ação aos V is itantes Os visitantes deverão receber informações e 
recomendações antecipadamente: área e cultura da 
comunidade, programa básico, local, alimentação, 
alojamento, vestuário, opcionais, etc.

Ver Estudo de Caso anexo -  “Kayapo Experience” , detalhes 
e comentários.

Infra-estrutura Caso a caso, operadores e agentes, junto com 
representantes da comunidade indígena deverão verificar a 
infra-estrutura existente ou necessária para atendimento de 
visitantes com segurança, conforto e higiene adequados.

A infra-estrutura deverá inventariar ou verificar: acessos, 
meios de transporte (translado e lazer), alojamento, 
instalações sanitárias (praticidade, higiene e esgoto), 
refeitório (água, lixo), local de venda de artesanato e outros 
produtos, recursos para palestras, comunicação, etc.

M edicina Indígena 
Farmácia Natural

Nas visitações, sempre que possível e permitido, pelo uma 
visita deverá ser feita na “farmácia" indígena e se possível 
acompanhada com o pagé.

Toda e qualquer ação no sentido de apresentar rituais, 
danças ou outras manifestações culturais a visitantes, 
ocorrendo em áreas ou em aldeias indígenas, deverá ser 
apresentada e discutida com técnicos indigenistas, 
antropólogos e lideres ou representantes comunitários.

M edicina Indígena 
Rituais

Rituais de cura medicinal ou espiritual, quando permitida sua 
observação por visitantes, deverá ser incentivada e 
facilitada, tanto nos preparativos, como em sua realização, 
contatos com pagé e visita à “farmácia" (na aldeia) ou ouvir 
relatos do guia local (fora da aldeia)

Toda e qualquer ação no sentido de apresentar rituais, 
danças ou outras manifestações culturais a visitantes, 
ocorrendo em áreas ou em aldeias indígenas, deverá ser 
apresentada e discutida com técnicos indigenistas, 
antropólogos e lideres ou representantes comunitários.
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Pinturas, Danças e R ituais  
Em Áreas Indígenas

Rituais, danças e cerimônias de pintura corporal, quando 
permitida sua observação por visitantes, deverá ser 
incentivada e facilitada, tando nos preparativos, como em 
sua realização.

Para facilitar o planejamento de viagens e programas, 
sugerimos a elaboração de um calendário anual de festas e 
de manifestações culturais.

Privacidade
V isitantes

Providenciar divisórias internas de palha caso o grupo de 
visitantes necessite maior privacidade.

Informar e sensibilizar a comunidade indígena sobre respeito 
ao espaço reservado aos visitantes.

Pinturas, Danças e R ituais  
Em Aldeias Indígenas

Devemos evitar a visitação em aldeias, sobretudo durante o 
programa piloto de Ecoturismo, porém, se possível e 
cercado dos devidos cuidados, rituais, danças e cerimônias 
de pintura corporal poderão ser apresentados a visitantes.

Toda e qualquer ação no sentido de apresentar rituais, 
danças ou outras manifestações culturais a visitantes, 
ocorrendo em áreas ou em aldeias indígenas, deverá ser 
apresentada e discutida com técnicos indigenistas, 
antropólogos e lideres ou representantes comunitários.

Recepção do Ecoturista  
Na cidade acesso

A operadora ou agência de viagens deverá estabelecer a 
operação receptiva na cidade-acesso conforme o habitual de 
outros tipos de turismo “clássico” -  recepção no aeroporto, 
guias, transfer para o hotel, alojamento, translados, etc.

Definir “coordenador" da operação, isto é, o encarregado ou 
responsável geral e a(s) pessoa(s) envolvida(s) da recepção 
nas áreas de visitação, além da segurança, acomodação e 
alimentação dos visitantes.

Recepção do Ecoturista  
Na terra indígena

Deverá ser estabelecido com o operador turístico, com a 
associação e com a comunidade, a logística e 
procedimentos de transporte cidade-terra indígena, além dos 
cuidados para minimizar impactos negativos culturais.

Definir “coordenador” da operação, isto é, o encarregado ou 
responsável geral e a(s) pessoa(s) envolvida(s) da recepção 
nas áreas de visitação, além da segurança, acomodação e 
alimentação dos visitantes.

Recursos Humanos Identificar: Coordenador do programa na Comunidade, 
contador de história/estória, guias, cozinheiro, barqueiro, 
administração e manutenção de alojamento (cozinheiro, 
faxineiro), instalações sanitárias e refeitório, pessoa 
responsável pela loja; pesquisador/estudioso para 
palestra/informações complementares.

Recomendamos o uso prioritário de equipe de apoio 
ecoturístico com pessoas, indígenas ou não, moradores da 
região. Na medida que as operações ecoturísticas estiverem 
mais sob controle das comunidades indígenas, cursos e 
treinamento deverão ser ministrados a indígenas.
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Segurança Quando possível, providenciar que uma pequena fogueira Verificar os hábitos comunitários quanto a fogueiras e usar,
seja mantida à noite para dar clima, aconchego e aumentar sempre que possível, alternativas limpas e/ou sustentáveis
a sensação de segurança dos visitantes, principalmente em de produção de energia para iluminação e conforto
acampamentos ou postos de vigilância. (chuveiros com aquecimento solar)

Segurança 
O bjetos Pessoais

Estabelecer normas e procedimentos, tais como definir local 
apropriado e fechado para guardar pertences pessoais. 
Providenciar vigilância permanente dos locais de 
hospedagem ou permanência prolongada dos visitantes 
contra animais e curiosos.

Observar os costumes das comunidades visitadas quanto 
aos hábitos, muitas vezes culturais, de pedir ou pegar 
objetos pessoais dos visitantes. Sem criar constrangimentos 
com os membros das comunidades, impedir que a prática de 
pedir ou tomar objetos não ocorra.

Segurança  
Idade Mínima

Normalmente deverá ser observada a idade mínima de 12 
anos para visitações regulares.

Excepcionalmente, com consulta prévia ao operador e à 
comunidade, menores de 12 anos poderão participar de 
visitações.

Segurança
Idade Máxima 1 Deficientes

Visitantes com idade superior a 50 anos deverão apresentar 
atestado de saúde no ato da reserva.

Visitantes com idade avançada, capacidade reduzida de 
movimentos ou portadores de deficiência física que possam 
resultar em risco de vida próprio ou de terceiros, deverão 
informar agente ou operador no ato da reserva para 
julgamento ou adaptação da logística normal estabelecida.

Segurança 
Transporte Aquático

Em toda e qualquer travessia, deslocamento ou passeio em 
barcos, os visitantes deverão usar obrigatoriamente coletes 
salva-vidas.

Os guias e mateiros terão a responsabilidade de orientar e 
observar as questões de segurança dos visitantes. Em locais 
adequados e seguros (rios, igarapés, lagoas, cachoeiras, 
etc), os guias e mateiros poderão orientar a forma e o 
momento para banhos e lazer aquático.

Segurança
Com unicação - Rádio

Os operadores e guias deverão ter conhecimento dos locais 
que possuem equipamento de rádio comunicação e dos 
procedimentos e horários de comunicação aldeia-aldeia e 
aldeia-cidade nas áreas indígenas sujeitas à visitação.

Os operadores e guias deverão se informar previamente dos 
procedimentos de comunicação quando do desenvolvimento 
dos programas e logística de visitação.
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Segurança
Socorro e Salvamento

Os operadores e guias deverão ter, além do sistema de 
comunicação via rádio, conhecimento prévio das localização 
de enfermarias, postos de saúde e/ou hospitais regionais e 
tomar conhecimento dos procedimentos de busca e 
salvamento nas terras indígenas sujeitas à visitação.

Recomendamos que durante o inventário de atrativos e no 
desenvolvimento dos programas, operadores e guias entrem 
em contato com os postos da Funai, Corpo de Bombeiros, 
Policia Florestal ou outras autoridades regionais, para tomar 
conhecimento das formas e procedimentos de busca, 
socorro e salvatagem.

Segurança
Termo de Responsabilidade

Os operadores deverão obter uma declaração de 
conhecimento do visitante sobre os eventuais riscos e 
perigos que uma viagem em terras indígenas.

Os atestados devem ser obrigatoriamente em português e 
inglês, com versões em idiomas de nacionalidades que 
venham estabelecer fluxos regulares (francês, espanhol, etc)

Segurança  
Prim eiros Socorros

Os guias e condutores locais deverão ter noções básicas de 
primeiros socorros e salvatagem, estando familiarizados 
especialmente quanto a aplicação de antibióticos, 
antialérgicos, soro anti-tetânico e anti-ofídico.

Recomendamos que um apoio e/ou acordo, por meio da 
Funai ou das lideranças indígenas, seja feito com os 
organismos de saúde comunitários ou regionais, tais como 
ambulatórios, enfermarias, postos médicos, hospitais, etc.

Segurança  
Transporte Aéreo

Sempre que possível, o transporte aéreo deverá ser feito em 
aviões bi-motores, com pouso em pistas homologadas, de 
boa manutenção e serviço de apoio. Os operadores e 
agentes ecoturísticos deverão comunicar a autoridades e 
aos postos da Funai a lista de visitantes e o período que 
visitação ocorrerá.

Recomendamos que alternativas de transporte regular e de 
emergência sejam tomadas para todo e qualquer grupo 
visitante, não dependendo nunca de uma só alternativa de 
transporte e/ou resgate. Os transportadores deverão ficar 
alertas com a possibilidade de eventuais transportes de 
acidentados ou doentes.

Segurança
Anim ais S ilvestres e Peçonhentos

É responsabilidade total dos operadores e guias informar 
previamente aos visitantes sobre riscos potenciais de 
ataques e ferimentos de animais (abelhas, aranhas, 
piranhas, arraias, etc) durante a visitação.

Os operadores deverão portar ou saber onde encontrar soros 
anti-ofídico, adequadamente refrigerado, para atender a 
eventuais emergências.
(Vide Informações Gerais no estudo de caso anexo)
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Atenção especial deverá ser dada a excesso de bagagem, 
sobretudo nos aviões e barcos, onde o risco de acidentes é 
diretamente relacionado com o número de passageiros e a 
carga transportados. Os operadores deverão providenciar 
local seguro nas cidades-acesso para guarda de 
equipamentos e pertences em excesso dos visitantes. 
Aconselhamos que uma lista do necessário e dos opcionais 
seja preparada, caso a caso, e fornecida aos visitantes.

Segurança Verificar previamente condições dos equipamento a serem
Equipam entos / Pontualidade utilizados, tais como: aviões, veículos, barcos. Horários e

procedimentos de segurança deverão ser observados com 
rigor e são de responsabilidade dos operadores, agentes e 
guias, os eventuais desvios de conduta ou vandalismo.

ATENÇÃO

ESTAS RECOMENDAÇÕES SERÃO AJUSTADAS E COMPLEMENTADAS NA FASE DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GUIAS E CONDUTORES. 

PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA MANEIRA DE INFORMAR E RECOMENDAR VEJA ANEXO 1 - “ KAYAPÓ IN D l AN RESERVE EXPERIENCE’.
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ANEXO 1 -  PARCIPANTES / DADOS PRIMÁRIOS

NOME ORGANIZAÇÃO / ORIGEM FORM AÇÃO/ FUNÇÃO

ANDIARA SANTANNA EcoBrasil, Guia Bióloga, Técnica Ecoturismo, Guiagem e Condução
ANTÔNIO PEREIRA NETO FUNAI, Departamento Patrimônio Indígena Indigenista, Chefe de Departamento

ARIANE JANÉR EcoBrasil Bióloga, Administradora Empresas, Consultora, Diretora EcoBrasil
MARCOS MARTINS BORGES Grupo NATIVA, EcoBrasil Técnico Ecoturismo

REGINA POLO MÜLLER UNICAMP, Instituto de Artes Antropóloga
ROBERTO MATOS DE FREITAS MOURÃO EcoBrasiI, BRASIL Ecotravel Center Consultor Ecoturismo, Presidente EcoBrasil

SÍLBENE DE ALMEIDA MMA Brasília (representante) Indigenista, Gerente de Programa
ULA VIDAL Club MED, EcoBrasil Bióloga, Educadora Ambiental

WALDIR JOEL DE ANDRADE Instituto Florestal SP, EcoBrasil Engenheiro Florestal, Pesquisador, Guiagem e Condução

 ̂ EcoBrasil
Assoc. Bras. da Ecoturismo
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ANEXO 1 -  PARCIPANTES / ENDEREÇO - TELEFONE - FAX

NOME ENDEREÇO TELEFONE FAX

ANDIARA SANTANNA Rua Antônio Basílio 449 Apt. 602 Tijuca 
20511-190 Rio de Janeiro, RJ

021 268-8502 021 268-8502

ANTÔNIO PEREIRA NETO SRTVS 702 Edifício Lex 3o andar 
70340-904 Brasília, DF

061 226-6379 061 321-1940

ARIANE JANÉR Rua Gabriel Garcia Moreno 498 Joá 
22610-360 Rio de Janeiro, RJ

021 322-3712 021 322-3712

MARCOS MARTINS BORGES Rua S-4 nr. 452 Apt. 602 St. Bela Vista 
74000-000 Goiânia, GO

062 251-8586 062 251-8586

REGINA POLO MÜLLER Caixa Postal 6159 - Cidade Universitária Zeferino Vaz 
13083-970 Campinas, SP

019 239-1510 019 239-3140

ROBERTO MATOS DE FREITAS MOURÃO Rua Visconde de Pi rajá 605 Apt. 608 Ipanema 
22410-003 Rio de Janeiro, RJ

021 512-4187 021 512-7002

SÍLBENE DE ALMEIDA Esplanada dos Ministérios Bloco B 8° andar 
70340-904 Brasília, DF

061 317-1320 061 226-8050

ULA VI DAL Rua Lauro Müller 116 Conj. 3801 Botafogo 
Rio de Janeiro, RJ

021 275-4292 021 275-1992

WALDIR JOEL DE ANDRADE Caixa Postal 264
12460-000 Campos do Jordão, SP

012 263-1414 012 263-1414
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PROGRAMA PILOTO DE 
ECOTURISMO EM ÁREAS INDÍGENAS

METODOLOGIA
SILVA JARDIM 

JULHO 97

ANEXO 2

E S TU D O  DE C A S O

“ KAYAPO INDIAN RESERVE EXPERIENCE”

Este programa trata-se de um produto desenvolvido por encomenda da 
organização não-governamental Conservation International, para 
comercialização no mercado internacional de turismo especializado 
{special interest travei). A proposta de desenvolvimento incluiu também 
uma análise de desempenho financeiro com o objetivo de se determinar
o resultado financeiro da visitação para as comunidades envolvidas.

m
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KAYAPO INDIAN 
RESERVE EXPERIENCE

ANEXO 2
ESTUDO DE CASO

A presente análise será feita baseada no programa “Kayapo Indian Reserve Experience", com 
comentários dos diversos componentes das peças gráficas. O exemplo na realidade trata-se de um “book” 
ou ‘'caderno” para informação ou uso por operadores ou agentes especializados, não sendo dirigido ao 
ecoturista. De posse destas informações, o operador desenvolve suas peças comerciais e/ou de marketing.

À primeira vista pode até parecer óbvio os elementos e comentários que a seguir apresentaremos, 
mas pela nossa experiência no mercado brasileiro, operadores e fornecedores de produtos tem 
apresentado produtos de forma errada ou incompleta. Temos que considerar que, a confiança no produto 
no momento de sua análise pelo operador exportativo, está nas páginas apresentadas sem nossa presença. 
Uma logística bem elaborada -  transfers, infra-estrutura, serviços, guiagem, etc -  é um fator que todo 
operador experiente considera na decisão de compra de nossos produtos.

Saiba que toda informação enviada clara e preliminarmente aos compradores, não só economiza 
custos de comunicação, como também tempo de operação.

Nr. Referência Com entários

1. Logom arca A empresa / agência / operadora do programa / produto deve ser colocada 
de forma clara e de preferência em todas as páginas do programa. A 
confiabilidade do produto é função direta do currículo ou perfil da empresa 
operadora ou prestadora de serviços.

2. Parceria / Apo io Deve-se mencionar as organizações envolvidas, quer em forma de parceria 
operacional, quer de forma de apoio institucional, uma vez que a 
confiabilidade do produto também é função dos envolvidos.

3. Título O título do programa é fundamental para apelo mercadológico e deve não 
só encerrar a idéia ou proposta do programa como também deve seduzir o 
cliente/ecoturista.

4. Sub-títu lo Reforça e ajuda a melhor explicar o título do produto/programa.

5. Grau de 
Dificuldade

Diretamente relacionado com o preparo físico e/ou emocional do cliente, 
visitante ou participante. Normalmente são: Leve, Leve a Moderado. 
Moderado, Moderado a Difícil, Difícil e Muito Difícil.

6. Período / Datas Em se tratando de produtos com operação especializada, onde logística é 
fundamental, deve-se definir claramente a duração e a época o programa 
baseado em vôos, tempos de translados, atividades, etc.

7. Ilustrações / Fotos Importantíssimas para dar clima ou despertar interesse no produto. Devem 
ser. além de relacionadas com o produto, autênticas e o programa deve 
incluir como atração dentre as atividades.

8. Duração É importante para se programar in/out e tempos de permanência na região 
e/ou país. Alertar clientes caso seja necessário tempo extra ao da 
programação em si para se "acessar” ao produto.

9. Datas / Período Idem ao comentário anterior. Essas datas estão relacionadas tanto com os 
atrativos, logística e operação dos produtos, como também com as rotas e 
horários de vôos, sobretudo em se tratando de viagens no Brasil, por sua 
dimensão continental e reduzida oferta de vôos.

Eco Brasi I
Assoc. Bras. de Ecoturismo
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ANEXO 2
ESTUDO DE CASO

10. A tividades Tanto quanto o grau de dificuldade, deve-se informar as atividades e por 
quanto tempo os visitantes estarão submetidos a determinadas condições 
e situações. Não tente fazer “surpresas" ao cliente pois em geral os 
surprendidos somos nós, responsáveis pela logistica, segurança, conforto e 
higiene dos visitantes/clientes.

11. Acom odação Deixe claro como, onde e de que forma seus clientes vão ser acomodados, 
tranportados, alimentados, fazer suas necessidades de higiene, etc.

12. Bases de Preços Os tarifários devem ser elaborados em função dos tamanhos mínimos, 
ideal ou máximo possível de operar e com a capacidade de carga do 
atrativo/produto. Especificar a moeda, se é por pessoa e em que bases de 
alojamento -  single ou double (solteiro, casal ou ocupação compartida).

13. Preços Em geral trabalha-se com 3 valores:
- preço net - o valor que pagamos aos fornecedores,
- preço p/ agentes/operadores -  valor para intermediários,
- preço “balcão" -  preço sugerido ao cliente final (ecoturista).
Esses preços são definidos em função da margem de lucro (markup) que 
esperamos. 0  preço “balcão” meio que limita o valor superior do produto, 
sem impedir que o intermediário queira/possa vender por valor superior. No 
caso do produto que analisamos, note que o valor por pessoa em grupos 
de 8/9 pessoas é menor que 6/7, em função da otimização do transporte 
aéreo, imprescindível no caso de terra indígena Kayapó.

14. Contato / 
Inform ações

Informe, sem necessidade de colocar endereço completo, como se pode 
obter mais informações ou reservar o programa. Não se limite a telefone e 
fax -  inclua endereço eletrônico, se tiver e caso queira baixar seus custos 
de comunicação.

15. Tema Mostre o cenário ou tema de seu produto. Provoque o interesse sem se 
exceder em adjetivos. Use predicados em seus textos para seduzir special 
interest travelers. Há no Brasil uma tendência no turismo “clássico”ou de 
massa de dizer que somos e temos os maiores / melhores/ únicos 
atrativos. Essa postura só serve para engana turistas, não viajantes.

16. Mapas Ponha seu atrativo/produto no mapa. De preferência a mapas oficiais, 
cópias ou reproduções para melhor confiabilidade e consistência. Evite 
mapas e croquis sem dimensões e escalas, principalmente peças gráficas 
caricatas e enganosas.

17. Guia / Condução Em geral pouco valorizados e especializados no Brasil, o mercado 
internacional valoriza bastante o guia ou tour conductor/leader. Neste caso 
temos à frente uma cientista que, além de dar confiabilidade ao programa, 
passa um sabor de aventura ou de descoberta de uma “expedição" 
científica. Trabalhe o lúdico de sua clientela. Faz parte do marketing.

18. Impressões Idem comentário superior. Veja, no exemplo, como a impressão da viagem 
exploratória da cientista pode ajudar na venda do produto.

19. a 21. Note que, além da impressão pessoal, ao desenhar esse produto, tomamos 
cuidado de incluir breves relatos referentes às atividades e características 
da região e áreas a serem visitadas, tirados do relatório da visita de 
inspeção realizada. Tire partido de toda informação disponível.
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22. Programa Básico Deve ser elaborado dia-a-dia, atividade por atividade.

23. Datas No caso de programas com período definido, colocar dia, mês, ano e dia da 
semana para um melhor planejamento por parte dos agentes de viagem e 
dos próprios viajantes.

24. Locais / Etapas Ao descrever a programação diária, indique a partir de onde vão ocorrer 
transfers, pernoites, refeições. Inclua horários, mesmo que aproximados.

25. Program ação Descreva brevemente todas a etaoas e atividades importantes da viaaem. 
se possível com horários ou período do dia que irão ocorrer. Não há 
necessidade de um “memorial” descritivo, porém acrescente se possível, 
espécies de fauna e flora, comunidades, belezas cênicas visitáveis no 
descritivo do programa, caso não o tenha feito em outras peças gráficas 
específicas ou técnicas de seu produto.

26. Data Inclua uma referência da data do “desenho” ou desenvolvimento do 
produto. Convenientemente, essa data pode sen/ir, tanto como elemento 
para controle de modificações ou ajustes no programa original, como para 
amostrar a “tradição” do produto.

27. Tel / Fax / Mail Inclua telefone/fax/mail address em todas as páginas do programa.

28. Alterações
Eventuais

Caso exista a possibilidade de alteração do programa proposto, coloque 
uma nota informando os motivos que podem provocar alterações. Essas 
causas podem ser condições atmosféricas, nível de água de rios e lagos 
alto ou baixo demais, etc.

29. P ré-requis itos Em se tratando de programas onde dificuldades e eventualidades possam 
surgir em função das atividades e/ou locais envolvidos, deixe claro e 
destacado o arau de solicitacão aue os DarticiDantes serão submetidos, 
mesmo que só em parte da programação. Imprevistos podem por em risco 
outros participantes e em especial guia e condutores.

30. Tour Leader Importante incluir a formação/graduação ou especialização do guia ou lider 
de programas especializados. Ver comentários no item 17.

31. a 33. Detalhes Veja que, a partir do ponto de encontro (meeting point), incluimos,
destacadamente, todos os pontos que julgamos importantes a operadores 
e clientes. Esses detalhes foram definidos a partir de nossa experiência de 
operações com clientela internacional, em função dos temas, receios, mitos 
e expectativas em relação ao produto. Neste caso foi destacado:

Local de inicio do programa,
Bilhetes aéreos
Serviços incluídos no preço do produto 
Serviços não incluidos no preço do produto 
Alterações de horários e programações 
Comunicação
Facilidades (hospedagem, alimentação, higiene pessoal, etc) 
Água potável
Cuidados Médicos (vacinas, tratamentos pessoais)
Malaria, mosquitos, abelhas 
Bagagem / Excesso
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■ Seguros (pessoal, bagagem, equipamento)
■ Clima
■ Equipamentos
■ Vestuário recomendado
■ Opcionais (binóculos, filmes, lanterna, etc)

Recomendações para os que pela primeira vão “enfrentar'’ caminhadas. 
Essa breve nota informa o quanto é possível carregar em uma mochila 
confortavelmente, sem atrapalhar o desempenho em caminhadas ou 
atividades do restante dos participantes. Lembre-se ao desenhar produtos 
e atividades para grupos de que deve-se nivelar os graus de dificuldade 
pelo mais fraco ou menos apto.

35. Recomendações Neste caso especial, incluimos recomendações sobre como deve ser o
contato com comunidades tradicionais. Também informamos sobre 
aquisição de peças artesanais ou rituais, elaboradas com espécies 
ameaçadas de extinção. Caso a caso, essas recomendações deverão ser 
mais específicas ou restritivas a fim de se prevenir impactos negativos 
ambientais e/ou culturais.

34. M ochile iro

4
Eco B rasi I

Assoc. Bras. de Ecoturismo

http://www.ecobrasil.org.br

Junho 97 EcoBrasil Tel. / Fax 021 512.4187 E-Mailalbatroz@iis.com.br Anexo 2: Kayapó - 5 / 5

http://www.ecobrasil.org.br
mailto:E-Mailalbatroz@iis.com.br


“ •

BRASIL
EcoTravel Center 

Rio de Janeiro

CONSERVATION
INTERNATIONAL

KAYAPO INDIAN RESERVE EXPERIENCE A
12 D A Y  P R IS T IN E  F O R E S T  &  S C R U B  S A V A N N A H  E X P E R IE N C ERISTLNE l

w

LIGHT LEVEL PROGRAM 
GROUP 1 :5 ™ -  16™ O C T ‘97

FOR INFORMATION PLEASE CONTACT

BRASIL EcoTravel Center
Tel +5521 512-8882 Fax +5521 239.7801 

e-mail: sas@iis.com.br

LENGTH DATES ACTIVITY LEVEL ACCOMMODATIONS

12 DAYS
GROUP 1 8 DAYS 

OF
NATURE WALKS

4 NIGHTS CITY HOTEL 
3 NIGHTS AT RESEARCH CENTER 

4 NIGHTS AT KAYAPO CAMP

TO PREVENT CULTURAL IMPACT, WE WILL NOT HAVE OVERNIGHTS IN INDIAN VILLAGES. 
DUE THE EXPERIMENTAL CHARACTER OF THIS TRIP, BOOKING CAPACITY IS VERY LIMITED.

RACK PRICES PER TRAVELER IN DOUBLE ACCOM MODATION IN US$

G R O U P S : 10/12
SUGGESTED STREET PRICE: U$ 3,900 U$ 4,150 U$ 4,000 U$ 4,435
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THE KAYAPO NATION

KAYAPO INDIAN
RESERVE EXPERIENCE

KAYAPO-M EBENG RO KE INDIAN RESERVE

The Kayapó occupy more than 
110,000 sq. km. on both sides of the 
Xingu River, a Southern tributary of the 
Amazon, in the Brazilian states of Para 
and Mato Grosso.

There are 15 Kayapo communities 
widely dispersed over this area, ranging 
in size from 1,000 to less than 100; the 
total population is about 4,000 (1995). In 
concrete terms of sheer land area, the 
Kayapo Indians of southeastern 
Amazônia present an opportunity for 
conservation unequaled in the tropics.
The Kayapos control over 10,000,000 
hectares (38.600 sq.mi.) of largely 
pristine forest and scrub/savanna 
ecosystems: an area twice the size of 
Costa Rica or Denmark and one that 
exceeds the size of remaining forests in 
several tropical countries.

Protection of this area seems 
particularly promising because, unlike the 
situation in most reserves and parks in 
South America, the Kayapó control their 
borders.

With this rare combination of huge land area, low human population density, Kayapo authority over their 
territory and proven Kayapo resolve to protect it, the potential for ecosystem conservation is extraordinary.

After more than a century of fighting off Brazilian incursions into their territory, most of the extant 
Kayapo groups entered into peaceful relations with the national society in the mid-1950's. Peace, however, 
did nothing to stop the pressure on their lands and communities from encroaching settlers, miners, loggers, 
ranchers and government developers.

Unlike so many other native Amazonian peoples, however, the Kayapo were able to summon the 
organizational resources and political will to resist these pressures. Drawing on their native social institutions 
and cultural traditions, and inspired by remarkably able and charismatic leaders, they launched a campaign 
of resistance that since its beginnings in the 1970's has won them official recognition of almost ali of their 
traditional lands and gained them considerable political and moral influence on the national and 
international scenes. The Kayapo resistance combined armed struggle against illegal intruders into their 
territory with a spectacular series of demonstrations in Brazilian cities, which even included a sit-in the 
Presidential palace in Brasilia.

. A-Ukre was the first village to establish projects that generate income without destroying forest. In 
1989, The Body Shop, an English personal care products company, gave A-Ukre an oil press and an 
airplane so that the community could establish a small business selling brazil-nut oil back to the company.

In 1992, with support from Conservation International (Washington) and The David Suzuki
Foundation (Vancouver), the Kayapo built a field station that is the base of a research and Ecotourism 
enterprise being developed by the community. These initiatives are providing income and training for the 
villagers of A-Ukre: a people who have been instrumental in the protection of the entire area occupied by 
the Kayapo nation.
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PERSO NAL IMPRESSION
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T ire ' k n o w le d g e ' t h a t  o n e ' wa& ún/thê  yyúddZe^ofcu w íldneti' as-ea/ wíttv
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THE EXPERIENCE

outheastern Amazônia, in the Kayapo Indians. We shall encounter 
g forest and scrub/savanna ecosystems.

THE TREK

íelho camp is approximately 30 km distant from the village of A-Ukre. 
The first 9 or so km are through Kayapo gardens and forest. The forest abruptly gives out savanna after a 
steep climb up a large hill {serra). From here on, the trek is across savanna (Cerrado) until one reaches the 
Rio Vermelho river valley which is a forest / savanna mix with savanna dominating the valley bottom and 
forest the valley sides. Rugged rocky outcrops and cliffs are encountered along the way but we walk through 
the flat savanna. We cross one creek (igarapé), on the way to the Rio Vermelho and as this stream is 
approximately halfway, it an excell^nt camping spot for the first night.exceiiflflt car

W3m
origina^riabit

ANTHROPOLOGY

The cerrado was the origindSPnabitat of the Kayapó and one where they still go regularly to collect 
many items they use that are not found in forest. Evidence of earlier occupation by the Indians can be seen 
along the trek such as a old cemetery and old campsites. There is one particularly evocative site in the Rio 
Vermelho valley where many years ago a large war party placed rocks in two long parallel - one for each 
warrior on the raid. Apparently, this is the site of the last battle between opposing Kayapo clans and many 
older people in the village know th ^ to r y  well.

LANDSCAPE

Time of year for this wãikl^Uffiportant. From November until May it is raining and the grass is too 
high to walk through. From June through the first part of September the Cerrado is burning and it is too 
smoky. This leaves a short period between mid-September until end of October or nearly November when 
conditions are ideal for the trek. The rains have started so the fires and smoke are gone while the grass and 
flowers are growing but are not yet so high as to make walking difficult. This is the period in which we made 
the trek and the suggested period for visitors.

The landscape is very beautiful with the first flush of vegetation and flowers. The vista is beautiful as 
well being savanna interspersed with rocky outcrops, cliffs, huge rocks and serras. The Rio Vermelho river 
valley is nothing short of spectacular surrounded in many cases by high cliff with a Cerrado / savanna 
valley. The river itself is low a t th i^ im e  of the year and flows over a rock substrate. The water is clear.

V r o >  WILDLIFE

The mammals one is most ™ ly  to encounter are deer, tapir, peccary, and anteater in the savanna 
and these animais plus jaguar, ocelot, monkeys, agouti and paca in the Rio Vermelho valley (We saw either 
fresh tracks or these animais themselves). There is a jaguar that regularly visits the Rio Vemelho camp. The 
Rio Vermelho teems with fish especially at this time of the year. Eagles nest on the cliffs. There are several 
rare species of frog, snake at this time of year. The bird list for the A-Ukre area including the Rio Vermelho 
river surpasses 400 species. The Cerrado (savannah) is pristine which as I understand is increasingly rare to 
find in Brazil.
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KAYAPO INDIAN RESERVE EXPERIENCE
12 D A Y  P R IS T IN E  F O R E S T  &  S C R U B  S A V A N N A H  T R E K K IN G  

L IG H T  L E V E L  P R O G R A M
G R O U P  1: 5TH - 16TH O C T ‘97

LENGTH DATES ACTIVITY LEVEL ACCOMMODATIONS

12 DAYS
GROUP 1

5™ -  16™ OCT ‘97
8 DAYS OF

4 NIGHTS CITY HOTEL 
3 NIGHTS AT RESEARCH CENTER 

4 NIGHTS AT KAYAPO CAMP

TO PREVENT CULTURAL IMPACT, WE WILL NOT HAVE OVERNIGHTS IN INDIAN VILLAGES. 
DUE THE EXPERIMENTAL CHARACTER OF THIS TRIP, BOOKING CAPACITY IS VERY LIMITED.

RACK PRICES PER TR AVELER  IN DO UBLE ACCOM MO DATION IN US$

* G R O U P S : 4 5 / 7 8 / 9 1 0 / 1 2
* STREET PRICE: U$ 3,900 U$ 4,150 U$ 4,000 U$ 4,435

PRICES SUBJECT TO CHANGE -  SPECIAL RATES FOR SPECIAL INTEREST TRAVEL GROUPS

BASIC PROGRAM

O ct 97, Sun 
a.m. 
p.m.
night 

lodging

ARRIVAL BRAZIL / BRASÍLIA
Arrival at Brasília International A irp o rT ^ ^ tía t^  airport-hotel & check in. 
Visit to Brasilia National Park + City Tour with lunch 
Free for relax and dinner 
Overnight Hotel Kubitschek Plaza

6“' O ct 97, Mon
bkf

a.m.
p.m.

dinner
lodging

7th O ct 97, Tue
bkf

a.m.
lunch
p.m.

dinner
night

lodging

8 * O ct 97, Wed
meals

day
night

lodging

BRASÍLIA => REDENÇÃO
Hotel Kubitschek Plaza
Morning departure to Redenção Flight JJ 302 -10 :15 a.m. Lunch: snacks on board. 
Arrival at 12:40 p.m. Transfer airport - hotel 
At local restaurant 
Overnight at Hotel Magnum

REDENÇÃO => A-UKRE => PINKAITI CAMP
Hotel Magnum
Departure one-hour flight to A-Ukre Kayapó village
Packed lunch upon arrival to Indian village
Motor canoe-trip to Pinkaiti Field Center for Ecological Research
Pinkaiti Camp
Night tour to feel nocturnal environment 
Overnight at Pinkaiti Camp

PINKAITI CAMP
Pinkaiti Camp
Full day of jungle activities, guided by field & Kayapó Indian staff. 
Free for relax & chat on day a ^ H fje s  by campfire 
Overnight at Pinkaiti Camp

y ar*— ties 

▼
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SCRUB SAVANNAH TREKKING
LIGHT LEVEL PROGRAM

KAYAPO INDIAN
RESERVE EXPERIENCE

CONSERVATION
INTERNATIONAL

9 *  Oct 97, Thu
bkf

a.m.
p.m.

dinner
night

lodging

PINKAITI CAMP
Pinkaiti Camp
Half day of jungle activities, guided by field and Kayapó Indian staff 
Hike to waterfall camp site 
Waterfal! camp site
Night tour to feel nocturnal environment 
Overnight camp site by waterfall

10* Oct 97, Fri
bkf

a.m.
p.m.

dinner
lodging

PINKAITI CAMP => JUNGLE TREK
Camp site by waterfall
Retum to Pinkaiti Camp, lunch Pinkaiti Camp
Half day of jungle activities, guided by field and Kayapó Indian staff
Pinkaiti Camp & Free night for relax & chat
Overnight at Pinkaiti Camp

11* O ct 97, Sat
bkf

a.m.
p.m.

dinner
night

lodging

PINKAITI CAMP => A-UKRE => RIO VERMELHO
Pinkaiti Camp
Leave early to return by canoe to A-Ukre indigenous village
Flight from A-Ukre to Rio Vermelho, one-engine airplane
Rio Vermelho Camp
Night tour to feel nocturnal environment
Overnight in Rio Vermelho Camp

12* Oct 97, Sun
meals

day
lodging

RIO VERMELHO
Rio Vermelho Camp
Full day to rest, fishing & reconnaissance walks at Rio Vermelho area 
Overnight in Rio Vermelho Camp

13* Oct 97, Mon
meals

day
lodging

RIO VERMELHO
Rio Vermelho Camp
Full day to rest, fishing & reconnaissance walks at Rio Vermelho area 
Overnight in Rio Vermelho Camp

14* Oct 97, Tue
bkf

a.m.
lunch
p.m.
night

lodging

RIO VERMELHO => REDENÇÃO
Rio Vermelho Camp 
Morning to rest 
Rio Vermelho Camp
50-minute flight back to Redenção, one-engine airplane. Arrival & transfer airport-hotel. 
Dinner at local restaurant 
Overnight at Hotel Magnum

15* O ct 97, Wed
bkf

a.m.
p.m.
night

lodging

REDENÇÃO => BRASÍLIA
Hotel Magnum
Transfer airport-hotel and free morning to relax & rest. Lunch.
Afternoon departure to Brasília Flight JJ 302 - 01:10 p.m. Arrival around 05:35 p.m. 
Farewell dinner at barbecue restaurant 
Overnight Hotel Kubitschek Plaza

16* Oct 97, Thu
bkf

day
night

BRASÍLIA => OUTBOUND DEPARTURE
Hotel Kubitschek Plaza 
Free day for leisure or shopping.
Check out & transfer hotel-airport. Retum to homeland or extension trip.

PROGRAM SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO WEATHER CONDITIONS
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GENERAL INFORMATION

KAYAPO INDIAN
RESERVE EXPERIENCE

1PT THISTRIF

Ul\l

n

PLEASE DO NOT ATTEMPT THIS TRIP IF EVEN MODERATELY LUXURIOUS CONDITIONS ARE IMPORTANT TO 
YOU. THE ACTIVITIES AND CONDITIONS WILL BE CHALLENGING, YET REWARDING, SO WE ENCOURAGE 

ONLY PERSONS OF GOOD HEALTH AND PHYSICAL CONDITIONS TO PARTICIPATE IN THIS ADVENTURE.

to u r leader Ph.D. Barbara Z immerman - C o n s e r v a t io n  In t e r n a t io n a l  director

meeting point Brasília International Airport, Brazil

air tickets Not included: Airfare between United States and Brazil.
Included: Airfare between Brasília - Redenção - Brasilia.

included services Hotels at cities. One-engine flights from / to Redenção. English-speaking guide.
Ali ground & water transportation, full board in the bush (meals are prepared on site), 
hammocks, mosquito nets, Indian porters during the trek.

not included Airfares from/to Brazil. Visas. Any kind of insurance. Beverages. Personal expenses.

schedule The lack of infrastructure in the Kayapo Reserve, the difficulties of the ground, the 
unreliably of the weather, in short, the peculiarities of expeditions having a high degree 
of difficulty may prevent us from exactly keeping the described schedule.

communication Possible via radio-set from the Indian village and camps.

facilities At the research station, facilities are designed to keep you dry, comfortable, fed and 
healthy, but they are basic. The bathroom is a simple outhouse and bathing in the 
nearby river is completely safe and refreshing.

drinking water Tap water is treated and chlorinated. Nevertheless, it is preferable to drink bottled 
mineral water. Order água"com gás" or "sem gás" (with or without gas).

medicai Get ali vaccinations recommended for Amazonian region including yellow fever and 
typhoid. Bring any prescription or other medications that you normally take or may need.

malaria Malaria exists in the area although still at a relatively low levei. W e strongly recommend 
you to talk to your personal doctor about to take malarial prophylactic treatment because 
this is a serious disease that is not worth any risk of contraction.

mosquitoes You will sleep in a hammock with a mosquito netting. Mosquitoes and black flies can be 
few during the dry season (June to November). Never-the-less, is always advised to 
cover-up as much as possible. Therefore, wear long pants, socks that can be pullet up 
over your pant leg, and a long sleeved shirt. (light weight material).

bees No-one with severe bee sting allergies should go on this trip. There are bees around the 
camp. Although they do not attack, bee stings are not uncommon.

luggage Since the luggage room in the planes is limited, travelers are requested to carry along 
during the excursion o n l y w h a t  is a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  (max. 10 Kg per person). For 
this excursion you need a medium backpack for good for hiking (± 40 liters) and a small 
backpack (± 6 liters) for day use. During the Indian trek, o n l y  camping equipment and 
food will be carried by Indian porters, not personal stuff.

excess luggage For travelers planing extension trips, excess luggage can be left at Redenção.
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insurance We strongly recommend that ali travelers held their own insurance policy for accidents 
or any kind of injury, and luggage or equipment loss.

weather It will be hot during the day but can become surprisingly cool at night.

equipment 

e s s e n t ia l  gear

W e will put at your disposal: one-engine airplane for travelers, luggage and goods, 
hammock with mosquito netting, first aid kit, usual camping equipment and like.

2 tee shirts
1 short & 1 bathing suit 
1 sweatshirt 
1 small towel
1 medi um backpack
2 pai rs lightweight long pants
1 sun hat

1 insect repellent
1 tick spray for socks
1 small flashlight
- antimalarial & prescription medicine
2 lightweight long sleeved shirts
1 lightweight, strong hiking boots
4 pairs of socks that can be pulled up over pant legs

optional gear Binoculars, bird guide-book, pocketknife, raincoat, sunglasses, small day backpack, sun- 
ireen, personal items. Camera, flash light, batteries, films and waterproof bags.

HOW MUCH CAN YOU COMFORTABLY CARRY ?

An old rule of iflum b says you can carry a third of your body weight. And indeed, if you have to, you 
can; climbers often wind up toting that or more. But for most people on today's trails-people who come for 
the simple fun of it-that is far too much. With light, modern gear, it should be possible to limit your pack to a 
fifth of your own weight on trips of a few days. So a 180-pound man might have a comfortable lim it of 36 
pounds; a 150-pound woman, by this formula, would be limited to 25. W ith loads of this order, experienced 
hikers may almost forget that they have packs on their backs. (But note: if you are overweight, your built-in 
extra poundage doesn't entitle you to a heavier pack.) The one-fifth rule is only a starting point. It is 
possible to cut down this standard load, easier still to build it up. Every hiker makes a compromise between 
the advantages a light pack and the advantages (if any) of the extra gear.

Qme o f

VISITING NATIVE CULTURES & CRAFTS FROM ENDANGERED SPECIES

rfe o f the m ost p ro found  values o f trave ling is the understand ing o f d iffe ren t cu ltu res and
world views, and how different people relate to their environments. When visiting any culture, we must 
remember that we also bring our own culture along, which can have very different values and beliefs from 
the host culture. W e are guests in these cultures, and must accept and respect these differences, as well as 
differences from the preconceptions and expectations that we might have. It is a matter of courtesy and 
respect to d iscuss con tact and v is it  procedures, as well as logistics of the visit, with the guides or 
community leader. If it is not yet clear, ask about who any gifts should be directed toward.

P hotography can be a very sensitive topic, and as a guideline it is best to ask local people before 
taking their picture (even if a community leader has said that photography is fine). Travelers must then be 
prepared for situations in which they are asked to pay for taking photos, or denied photos.

Many well-intentioned travelers bring small g ifts  and handouts fo r  ch ild ren and v illagers, which 
can disrupt their value systems. W e advise travelers against giving handouts, and we suggest that they give 
them to the expedition leader to distribute to the community leader, teacher, or appropriate representative.

In areas of barga in ing . we will try to inform travelers how much they should generally expect to pay 
for some for the more common or popular items, showing examples if possible. Travelers should decide on 
what the item is worth in their minds, then make an initial offer.

Many places that we visit sell native crafts tha t are made w ith  parts o r products  w h ich are from  
endangered an im ais and regarding this is important that we discourage ali from buying these things. In 
addition, the staff will advise the local community that our travelers are not interested in buying products 
from endangered animais, and the reasons why.
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ANEXO 2 - PLANILHA 
ESTUDO DE CASO 

KAYAPO INDIAN RESERVE EXPERIENCE
COMENTÁRIOS SOBRE A PLANILHA DE CUSTOS E PREÇOS

A título de ilustração, anexamos a planilha de custos e preços do programa “Kayapó Indian 
Reserve Experience”, base de cálculo 5 pessoas por grupo, e temos a comentar:

Página 1 /4

■ Base: 5 Pax, ou seja, esta planilha calcula custos e preços baseada em grupos de 5 visitantes.
■ Duração: 12 dias, o programa, desde a saida até o retorno à cidade-acesso, Brasília, toma 12 

dias, fator importante para calcularmos o índice U$ por dia, que no caso é de 346 dólares por dia.
■ Day / Place: dia e local em que os serviços são prestados.
■ Services: serviços discriminados no programa sujeitos a taxas e custos. Nesta primeira parte, 

página 1 / 4, estão discriminados serviços e produtos com preços Net, isto é, preços de custo dos 
serviços que são pagos ao operador ou fornecedor (supplier) dos serviços ou produtos.

■ Supplier: operador ou fornecedor de serviços ou produtos turísticos.
■ Net: preços de custo de serviços ou produtos turísticos. Esses preços são calculados em função 

do tamanho do grupo, que neste caso é base 5 pessoas.
■ Times: quantas vezes o serviço ou produto se repete. Por exemplo, no item 16 da planilha -  

transfer Canoa A-Ukre -  Pinkaiti, o transfer será feito 2 vezes, resultando Times = 2.
■ Type: é a forma de incidência dos preços: por pessoa ou por grupo. Caso um determinado serviço 

for em grupo, significa que dividiremos seu custo total pelo grupo base, neste caso 5.

Página 2 /4

■ Fator: em quantas vezes o custo do serviço ou produto será dividido. Vide Type, acima.
■ Net/Pax: é o custo resultante dos serviços ou produtos turísticos, por vez, por item, por pessoa.
■ Tot. Net: é o custo total resultante dos serviços ou produtos, por item, por pessoa.
■ % O per: refere-se à margem de lucro da operadora que está operando o programa em sua 

totalidade. Neste caso a operadora está considerando uma margem (markup) de 15% sobre o 
valor do preço de custo dos serviços.

■ % Agen: refere-se à margem de lucro da agência ou intermediário. No caso temos 10%.

Página 3 / 4

■ Página Resumo de Preços Finais: com detalhamento por item de todos os preços, em 
percentagem e em dólares. Notar que o item 5 -  Air Ticket, tem uma incidência de 23%. Note 
também, no quadro superior referência ao índice 346 U$/dia (alto) e o suplemento Sgl = U$ 120.

Página 4 / 4

■ Desempenho: esse quadro dá uma idéia geral do programa com referência a diversos tamanhos 
de grupos: 3 a 12 pessoas. Na moldura vermelha temos a análise presente: Base 5 Pax.

■ Net Price Markup 15%: refere-se à flutuação dos preços por pessoa, na medida que o tamanho 
do grupo varia. No nosso caso, essa variação deve-se sobretudo ao transporte aéreo que, na 
medida que otimizamos a ocupação da aeronave, o preço desce. No nosso caso, base = 5 pax, 
teremos de utilizar 2 aeronaves.

■ Net Price Markup 15 + 10%: refere-se ao preço de venda “balcão” , ou seja, para o ecoturista.
" Resultados Esperados: este quadro dá idéia dos resultados para os envolvidos: comunidade 

kayapó (taxa e serviços: transporte, guiagem, alojamento na selva, etc), onganização não- 
governamental - taxa, outros (cia. aérea, hotel em Brasília, etc), acesso (supermercado em 
Redenção, etc) e agentes intermediários do produto.
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EcoTravel Center PROGRAMA PILOTO DE Anexo 2 - Planilha
Kayapo Experience ECOTURISMO EM TERRAS INDÍGENAS Estudo de Caso

Base:
Lenght

Item

5
12

Day

Pax
Days

Place Services / Programs Supplier Times Net Type
1 - x - - x - Taxa - Comunidade Indigena Aukre 1 500,00 p/ Pax
2 - x - - X- Taxa - Centre for Ecological Research Cl 1 250,00 p/ Pax

' 3 1 Brasilia Transfer airport-hotel SAS Plus 1 10,00 p/ Pax
4 1 Brasília Brasilia National Park & City Tour with lunch SAS Plus 1 68,00 p/ Pax

** 5 0 Brasília Air Ticket Brasilia-Redenção-Brasília BR Central 1 728,93 p/ Pax
6 1 -2 Brasília Overnight Hotel Kubitschek Plaza - Double SAS Plus 1 50,00 p/ Pax
7 2 Brasília Transfer hotel-airport SAS Plus 1 10,00 p/ Pax
8 2 Redenção Transfer airport-hotel Cl 1 10,00 p/ Pax

A 9 2 Redenção Dinner local restaurant Cl 1 20,00 p/ Pax
10 2 -3 Redenção Overnight Hotel Magnum - Double ” c i 1 27,00 p/ Pax
11 3 Redenção Transfer hotel-airport Cl 1 10,00 p/ Pax

A 12 3 Redenção Transfer avião mono-motor 5 Pax + Guia Cl 600,00 p/ Grp
a 13 3 Pinkaiti 1 Cozinheiro Cl 1 15,00 p / Grp

14 3 Pinkaiti Rancho Pax Cl 1 20,00 p/ Pax
15 3 Pinkaiti Rancho Equipe - 4 pessoas = U$ 20 / pessoa Cl 1 80,00 p / Grp
16 3 Pinkaiti Transfer Canoa A-Ukre - Pinkaiti Cl 2 100,00 p/ Grp
17 - x - - X - - Service to include - - X - 1 0,00 p/ Pax

a 18 3 -5 Pinkaiti Overnight Pinkaiti Camp - Hamock Cl 2 10,00 p/ Pax

4% 19 4 -6 Pinkaiti Guia Cl 3 30,00 p/ Grp
20 4 -6 Pinkaiti 2 Mateiros Kayapos - US$ 10 / Mateiro Cl 3 20,00 p/ Grp
21 4 -6 Pinkaiti 1 Cozinheiro Cl 3 15,00 p/ Grp
22 4 -6 Pinkaiti Rancho Pax Cl 3 20,00 p/ Pax
23 4 -6 Pinkaiti Rancho Equipe - 4 pessoas = U$ 20 / pessoa Cl 3 80,00 p/ Grp
24 6 -7 Pinkaiti Overnight Pinkaiti Camp - Hamock Cl 1 10,00 p/ Pax
25 5 -6 Pinkaiti Overnight Pinkaiti Camp & Waterfall - Hamock Cl 1 10,00 p/ Pax

• 26 7 Pinkaiti Transfer Canoa Pinkaiti - A-Ukre Cl 2 100,00 p/ Pax

A 27 7 Vermelho Transfer avião mono-motor 5 Pax + Guia Cl 2 250,00 p/ Grp

a 28 - X- - X- - service to include - - X - 1 0,00 p/ Pax
29 7 -10 Vermelho Overnight Rio Vermelho Camp - Hamock Cl 3 10,00 p/ Pax

0^ 30 7 -9 Vermelho Guia Cl 2 30,00 p/ Grp
£ 31 7 -9 Vermelho 2 Mateiros Kayapo Cl 2 20,00 p / Grp

A 32 7 -9 Vermelho 1 Cozinheiro Cl 2 15,00 p/ Grp
33 7 -9 Vermelho Rancho Pax Cl 3 20,00 p/ Pax
34 7 -9 Vermelho Rancho Equipe - 4 pessoas = U$ 20 / pessoa Cl 3 80,00 p/ Grp

A 35 - x - - x - - service to include - - X - 1 0,00 p/ Pax
36 10 Vermelho Transfer avião mono-motor Cozinheiro + Mateiros Cl 1 250,00 p/ Pax
37 10 Vermelho Rancho Pax Cl 1 20,00 p/ Pax
38 10 Vermelho Rancho Equipe - 4 pessoas = U$ 20 / pessoa Cl 1 80,00 p/ Grp

A 39 10 Vermelho Transfer avião mono-motor 5 Pax + Guia Cl 600,00 p/ Grp
40 10 Redenção Transfer airport-hotel Cl 1 10,00 p/ Pax

£ 41 10-11 Redenção Overnight Hotel Magnum Cl 1 27,00 p/ Pax
42 11 Redenção Transfer hotel-airport Cl 1 10,00 p/ Pax
43 11 Brasilia Transfer airport-hotel SAS Plus 1 10,00 p/ Pax
44 11 - 12 Brasilia Overnight Hotel Kubitschek Plaza - Double SAS Plus 1 50,00 p/ Pax

# 45 12 Brasilia Transfer hotel-airport SAS Plus 1 10,00 p/ Pax

j0+ 46 - x - - x - - service to include - - x - 1 0,00 p/ Pax
Total per Pax In Double Accommodation =

1 P I
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EcoTravel Center
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PROGRAMA PILOTO DE
ECOTURISMO EM TERRAS INDÍGENAS

Net 3.165 p/Pax I: 264 US$/day
ETC 3.723 p/ Pax I: 310 US$/day
NET 4.149 p/ Pax i: 346 US$/day

Factor Net/Pax Tot. Net % ETC % NET
1 500,00 500,00 15% 588,24 10% 654,00
1 250,00 250,00 15% 294,12 10% 327,00
1 10,00 10,00 15% 11,76 10% 13,50
1 68,00 68,00 15% 80,00 10% 89,00
1 728,93 728,93 15% 857,56 10% 953,00
1 50,00 50,00 15% 58,82 10% 65,50
1 10,00 10,00 15% 11,76 10% 13,50
1 10,00 10,00 15% 11,76 10% 13,50
1 20,00 20,00 15% 23,53 10% 26,50
1 27,00 27,00 15% 31,76 10% 35,50
1 10,00 10,00 15% 11,76 10% 13,50
5 120,00 240,00 15% 282,35 10% 314,00
5 3,00 3,00 15% 3,53 10% 4,00
1 20,00 20,00 15% 23,53 10% 26,50
5 16,00 16,00 15% 18,82 10% 21,00
5 20,00 40,00 15% 47,06 10% 52,50
1 0,00 0,00 15% 0,00 10% 0,00
1 10,00 20,00 15% 23,53 10% 26,50
5 6,00 18,00 15% 21,18 10% 24,00
5 4,00 12,00 15% 14.12 10% 16,00
5 3,00 9,00 15% 10,59 10% 12,00
1 20,00 60,00 15% 70,59 10% 78,50
5 16,00 48,00 15% 56,47 10% 63,00
1 10,00 10,00 15% 11,76 10% 13,50
1 10,00 10,00 15% 11,76 10% 13,50
5 20,00 40,00 15% 47,06 10% 52,50
5 50,00 100,00 15% 117,65 10% 131,00
1 0,00 0,00 15% 0,00 10% 0,00
3 3,33 10,00 15% 11,76 10% 13,50
1 30,00 60,00 15% 70,59 10% 78,50
5 4,00 8,00 15% 9,41 10% 10,50
5 3,00 6,00 15% 7,06 10% 8,00
1 20,00 60,00 15% 70,59 10% 78,50
5 16,00 48,00 15% 56,47 10% 63,00
1 0,00 0,00 15% 0,00 10% 0,00
1 250,00 250,00 15% 294,12 10% 327,00
1 20,00 20,00 15% 23,53 10% 26,50
5 16,00 16,00 15% 18,82 10% 21,00
5 120,00 240,00 15% 282,35 10% 314,00
1 10,00 10,00 15% 11,76 10% 13,50
1 27,00 27,00 15% 31,76 10% 35,50
1 10,00 10,00 15% 11,76 10% 13,50
1 10,00 10,00 15% 11,76 10% 13,50
1 50,00 50,00 15% 58,82 10% 65,50
1 10,00 10,00 15% 11,76 10% 13,50
1 0,00 0,00 15% 0,00 10% 0,00

3.164,93 3.723,45 4.148,50

Anexo 2 - P lanilha  
Estudo de Caso
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PROGRAMA PILOTO DE
ECOTURISMO EM TERRAS INDÍGENAS

Anexo 2 - P lanilha  
Estudo de Caso

Group:
Lenght:

i:

5
12

346

Pax
Days

US$/day

Total per Pax In Double Accom m odation =
Single Supplement = 

Total per Pax in Single Acommodation =

US$

US$

4.148.50
120,00

4.268.50

Item Day Place Services / Program s % NET
1 - x - - x - Taxa - Comunidade Indígena 15.8% 654,00
2 - x - - x - Taxa - Centre for Ecological Research 7.9% 327,00
3 1 Brasilia Transfer airport-hotel 0.3% 13,50
4 1 Brasilia Brasilia National Park & City Tour with lunch 2.1% 89,00
5 0 Brasilia Air Ticket Brasilia-Redenção-Brasília 23.0% 953,00
6 1 -2 Brasilia Overnight Hotel Kubitschek Plaza - Double 1,6% 65,50
7 2 Brasilia Transfer hotel-airport 0.3% 13,50
8 2 Redenção Transfer airport-hotel 0.3% 13,50
9 2 Redenção Dinner local restaurant 0,6% 26,50
10 2 -3 Redenção Overnight Hotel Magnum - Double 09% 35,50
11 3 Redenção Transfer hotel-airport 0,3% 13,50
12 3 Redenção Transfer avião mono-motor 5 Pax + Guia 7.6% 314.00
13 3 Pinkaiti 1 Cozinheiro 0,1% 4,00
14 3 Pinkaiti Rancho Pax 0,6% 26,50
15 3 Pinkaiti Rancho Equipe - 4 pessoas = U$ 20 / pessoa 0,5% 21,00
16 3 Pinkaiti Transfer Canoa A-Ukre - Pinkaiti 1,3% 52,50
17 - x - - x - - service to include - 0.0% 0,00
18 3 -5 Pinkaiti Overnight Pinkaiti Camp - Hamock 0.6% 26.50
19 4 - 6 Pinkaiti Guia 0.6% 24,00
20 4 -6 Pinkaiti 2 Mateiros Kayapos - US$ 10 / Mateiro 0,4% 16,00
21 4 -6 Pinkaiti 1 Cozinheiro 0,3% 12,00
22 4 -6 Pinkaiti Rancho Pax 1.9% 78,50
23 4 -6 Pinkaiti Rancho Equipe - 4 pessoas = U$ 20 / pessoa 1,5% 63,00
24 6 -7 Pinkaiti Overnight Pinkaiti Camp - Hamock 0,3% 13,50
25 5 -6 Pinkaiti Overnight Pinkaiti Camp & Waterfall - Hamock 0.3% 13.50
26 7 Pinkaiti Transfer Canoa Pinkaiti - A-Ukre 1,3% 52.50
27 7 Vermelho Transfer avião mono-motor 5 Pax + Guia 3,2% 131,00
28 - x - - x - - service to include - 0.0% 0,00
29 7 - 10 Vermelho Overnight Rio Vermelho Camp - Hamock 0,3% 13,50
30 7 -9 Vermelho Guia 1.9% 78.50
31 7 -9 Vermelho 2 Mateiros Kayapo 0.3% 10,50
32 7 -9 Vermelho 1 Cozinheiro 0,2% 8,00
33 7 -9 Vermelho Rancho Pax 1,9% 78,50
34 7 -9 Vermelho Rancho Equipe - 4 pessoas = U$ 20 / pessoa 1,5% 63,00
35 - x - - x - - service to include - 0.0% 0,00
36 10 Vermelho Transfer avião mono-motor Cozinheiro + Mateiros 7,9% 327,00
37 10 Vermelho Rancho Pax 0,6% 26,50
38 10 Vermelho Rancho Equipe - 4 pessoas = U$ 20 / pessoa 0.5% 21,00
39 10 Vermelho Transfer avião mono-motor 5 Pax + Guia 7.6% 314.00
40 10 Redenção Transfer airport-hotel 0.3% 13,50
41 10-11 Redenção Overnight Hotel Magnum 0.9% 35,50
42 11 Redenção Transfer hotel-airport 0.3% 13,50
43 11 Brasilia Transfer airport-hotel 0,3% 13,50
44 11 -  12 Brasilia Overnight Hotel Kubitschek Plaza - Double 1.6% 65,50
45 12 Brasilia Transfer hotel-airport 0,3% 13,50
46 - x - - x - - service to include - 0,0% 0,00

Total per Pax In Double Accom m odation = 100,0% 4.148,50
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EcoTravel Center PROGRAMA PILOTO DE Anexo 2 - Planilha
Kayapo Experience ECOTURISMO EM TERRAS INDÍGENAS Estudo de Caso

Base

DESEMPENHO GERAL 

3 4 5 6 7 8 10
Grupo 3 4 5 6 7 8 /9 10 /12

Net 3.213 2.948 3.165 3.003 3.168 2.824 3.384
% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

ETC 3.780 3.469 3.723 3.533 3.727 3.323 3.981
% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Rack 4.212,00 3.864,50 4.148,50 3.938,00 4.153,00 3.705,00 4.434,50
days 12 12 12 12 12 12 12

i = U$ / day 351,00 322,04 345,71 328,17 346,08 308,75 369,54
Bruto 12.636,00 15.458,00 20.742,50 23.628,00 29.071,00 29.640,00 44.345,00

Custos 9.637,79 11.793,72 15.824,65 18.019,58 22.174,51 22.595,44 33.839,30
Resultados 2.998,21 3.664,28 4 917,85 5.608,42 6.896,49 7.044,56 10.505,70

RESULTADOS ESPERADOS

KAYAPO Cl
R$ 1.576,00 250,00
R$ Acumuladc 1.576,00 1.826,00
% 38% 6%
% Acumulado 38% 44%

GRUPO: 5 PAX

AGENTES
983,57 

4.148,50 
24% 

100%

OUTROS ACESSO
936,93 402,00

2.762,93 3.164,93
23% 10%
67% 76%

4.000 -

3.323

4 . 000,00

3 .500,00

3.000,00

4 .500,00

RACK PRICE ECOTRAVEL CENTER 
MARKUP 15 + 10% 4.435

NET PRICE ECOTRAVEL CENTER 
MARKUP 15%

3.780
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