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APRESENTAÇÃO 

É com satisfação que a Secretaria de Coordenação da Amazônia-SCA, do 
Ministério do Meio Ambiente, traz a público o Relatório "Diagnóstico e Análise do Pólo de 
Ecoturismo do Estado do Amazonas", produzido no âmbito do Programa de Ações Estratégicas 
para a Amazônia Brasileira-PRODEAM, fruto de parceria entre a Organização dos Estados 
Americanos-OEA, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM e este 
Ministério. 

Trata-se de iniciativa piloto que reúne as principais informações sobre a infra 
estrutura turística do Estado do Amazonas, cujo Pólo de Ecoturismo abrange doze municípios, com 
mais de 1,5 milhão de habitantes e extensão equivalente a cerca de 280 mil km'. 

O conteúdo da presente publicação foi decisivo para o aprimoramento do desenho 
do Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal-PROECOTUR, que visa a 
promover o desenvolvimento ordenado e integrado do ecoturismo, mediante a realização de 
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Ao apoiar o ecoturismo na Região, o 
PROECOTUR viabiliza o desenvolvimento da Amazônia, por meio de uma estratégia que associa 
baixos impactos ambientais com alto retorno social, valendo-se das excepcionais vantagens 
comparativas por ela apresentadas. 

O referido Progràma, cujo lançamento nacional coincide com esta publicação, prevê 
fomento à formação e à capacitação para o desenvolvimento das atividades de ecoturismo, por 
intermédio do fortalecimento institucional e da articulação, bem como do intercâmbio de informações 
entre os órgãos governamentais e entidades do setor privado. A par disso, implementará, ainda, 
infra-estrutura ecoturística, viabilizando os serviços nas áreas dos pólos ecoturísücos. 

Nesse sentido, o "Diagnóstico e Análise do Pólo de Ecoturismo do Estado do 
Amazonas" deverá ser replicado para os demais estados da Amazônia, de acordo com os pólos de 
ecoturismo definidos pelos respectivos Governos, contando, para tanto, com o apoio do 
PROECOTUR. 

MARY HELENA ALEGRETTI 
SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO DA AMAZÔNIA 

MAURÍCIO BENEDITO BARREIRA VASCONCELOS 
SUPERINTENDENTE DA SUDAM 

RICHARD MEGANCK 
DIRETOR DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE DA OEA 
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1 INTRODUÇÃO 

"um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, 
o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 
formação de uma consciência ambientalista através da interpretação 
do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas" 
Definição do conceito de ecoturismo para fins de implementação de uma 
política nacional. 

A região que cerca o Pólo Ecoturístico do. Estado do Amazonas, 
situada no coração da Amazônia, abrange doze municípios com 1.516.553 de 
habitantes e cobre uma área com aproximadamente 277.696.560 km2, ou seja, 
metade da superfície da França. Os municípios são: Autazes, Barcelos, Careiro, 
Careiro da Várzea, Iranduba, ltacoatiara, Manacapuru, Manaus, Novo Airáo, 
Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves. A região em estudo, situada 
entre Latitudes 2º 1 O' 00" Norte e 4º 40' 00" Sul, e Longitudes 58º 1 O' 00" e 65º 
50' 00" Oeste, é parte da maior floresta tropical do mundo, composta de 
ecossistemas terrestres (terra firme, campina, campinarana, etc.) e aquáticos (rios 
de água transparente, barrenta e negra, lagos, igapós e várzea). A biodiversidade 
e beleza natural, junto com a rica cultura Amazônica são componentes 
fundamentais deste Estado, proporcionando ao Brasil orgulho e grande destaque 
a nível internacional. 

As experiências verificadas nas últimas décadas, em escala global, 
ilustram graves problemas no que diz respeito ao crescimento sem planejamento, 
estrutura e gerência adequados. No fechamento do século XX, usufruindo de 
toda a informação adquirida nos últimos tempos, é imperativo que o Brasil abrace 
o novo milênio com um plano sólido de desenvolvimento sustentável, do qual faz 
parte o Ecoturismo. 

O Estado do Amazonas foi escolhido para executar o projeto piloto 
de estudo e implantação de Ecoturísmo devido à infra-estrutura turística já 
existente na área da pesquisa. Assim, analisar e avaliar se a infra-estrutura 
existente correspondia ao conceito ecoturístico, foi a preocupação central das 
pesquisadoras, durante o estudo. · 

A pesquisa foi realizada no prazo de cinco meses, inventariando e 
analisando, dentro de cada município, aspectos sociais e culturais , assim corno 
recursos naturais, representantes da rica biodiversidade do Amazonas, e produtos 
turísticos que mais se aproximam da prática ecoturística. 



2 ECOTURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO 
PÓLO ECOTURÍSTICO DO AMAZONAS 

Desenvolvimento sustentável, ou seja, "aquele que atende às 
necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as 
geràções futuras atenderem as suas próprias necessidades." (Brundtland, 
1988), é um direcionamento crítico e um desafio para as populações atuais e 
futuras da Amazônia. 

. Das atividades econômicas que podem ser consideradas como 
Desenvolvimento Sustentável, destaca-se o Ecoturismo. O desenvolvimento 
desta atividade no Pólo de Ecoturismo do Estado do Amazonas, como Estado 
referência, deverá servir como exemplo para o resto da Amazônia. 

Moradores de comunidades do interior do Estado, com a sua 
participação, direta ou indireta, nos produtos ecoturísticos, terão sua qualidade de 
vida melhorada devido ao aumento de renda. 

Uma melhoria nas áreas de saúde e educação, com ênfase na 
educação ambiental, acarretará benefícios individuais e coletivos. Por sua vez, 
estes benefícios deverão incutir estímulos pessoais, os quais conduzirão a· 
oportunidades profissionais. Com "uma consciência ambientalista, cada um 
começará a valorizar o meio ambíente.' reconhecendo o valor das áreas 
protegidas e sua importância para gerações futuras. 

E, o quadro se expande, com o Ecoturista se interessando pela 
preservação dos recursos naturais e culturais da Amazônia, e pela vida dos seus 
moradores. Propagando o que ele aprendeu, ele se torna um "embaixador'' da 
Amazônia, atraindo à região um maior número de turistas. 

Finalmente, o ecoturismo, como uma opção no desenvolvimento. 
sustentável do Estado do Amazonas, contribuirá não só para a economia, mas 
também para a melhoria da qualidade de vida de cada cidadão. 

2.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O objetivo principal de uma Unidade de Conservação é a proteção 
da biodiversidade. Contudo, além de enriquecerem o patrimônio natural do país, 
estas áreas são também parte fundamental do conceito Ecoturístico: conservar a 
natureza, melhorar o nível de vida das comunidades vizinhas, educar o visitante e 
desenvolver produtos ecoturísticos de modo sustentável. 

No Pólo de Ecoturismo do Estado do Amazonas existem varias 
unidades de conservação a nível federal, estadual e municipal. A maioria foi 
criada nos últimos vinte anos e ainda lhes falta a infra-estrutura devida para 
receber turistas. Devemos lembrar porém, que a prática turística é um negócio 
como qualquer outro, assim requerendo um plano estratégico efetivo para o seu 
sucesso. Numa unidade de conservação, um empreendimento turístico que perde 
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capital, logo não produzindo qualquer benefício para a comunidade, causa ainda 
maiores distúrbios à área em questão do que os que já existiam anteriormente. 

Tendo em atenção que o produto Unidades de Conservação não faz 
parte desta pesquisa, limitamo-nos a mencionar as unidades existentes em cada 
município na seção atribuída aos Municípios do Pólo Ecoturístico. 

3 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

Tendo presente o conceito holístico da prática ecoturística, e 
também pela elevada população da área em estudo, achamos importante não só 
relatar e analisar detalhadamente os atrativos e produtos ecoturísticos, mas 
também mencionar fatores indicativos de deficiências e até mesmo carências, ao 
nível social dentro de cada munlcípio. Embora não tenha sido parte do termo de 
referência desta pesquisa, ofereceremos um Perfil de cada município que 
proporcionará diagnósticos mais próximos da realidade; também facilitará o 
desenho e implementação de linhas de ação prioritárias e adequadas para os 
próximos passos do projeto - Pólo de Ecoturismo do Estado do Amazonas. Este 
levantamento, vale ressaltar, também nos proporcionou considerar fatores que se 
tornaram ótimos indicadores para avaliação de serviços e análise de produtos, 
tais como: nível de educação e qualidade de mão de obra . 

Os produtos estudados e apresentados não são atualmente 
considerados ecoturísticos, como poderá vir a verificar o leitor, embora alguns 
estejam perto, e outros tenham grande potencial. 

Os dados coletados serão exposto por seção. O diagnóstico será 
então apresentado, e recomendações pertinentes a cada exposição sugeridas na 
própria seção, ou na seção intitulada "Recomendações Gerais". Observações, 
referidas ou não como pessoais durante este trabalho, serão apresentadas em 
letras itálicas. Mapas, quadros, figuras, gráficos e fotos aparecem nas várias 
seções, o que esperamos facilitar, ao leitor, a interpretação e visualização dos 
vários atrativos e produtos do Pólo de Ecoturismo do Estado do Amazonas. 
Também para melhor orientação do leitor, apresentamos um glossário no final. 
Os termos turista, visitante e cliente são alternadamente usados, mas têm, aqui, 
o mesmo significado. Nesta pesquisa, consideramos como "atores de 
ecoturismo" os guias, canoeiros e comunidades rurais. 

Finalmente, o trabalho é apresentado na sua maioria em papel 
reciclado, exceto alguns mapas, fotos e quadros. 

3.1 INTERPRETAÇÃO DE QUADROS, GRÁFICOS E MAPAS 

Quadros foram elaborados para uma visão geral da oferta de 
produtos e atrativos turísticos, assim como para melhor exposição do perfil 
municipal e comunitário. 
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. 
Figuras e gráficos são apresentados para análise quantitativo no 

que respeita a turistas, comunidades e atores de Ecoturismo. 
' Legendas, com símbolos explicativos, aparecem nos quadros 

identificando a presença de atividades, atributos, e infra-estruturas. Em alguns 
casos, em vez de símbolos, há outro tipo dP- marcação explicativa. 

Mapas facilitarão ao leitor acesso visual à localização geográfica de 
muructpros, unidades de conservação e alojamentos de selva. Escalas foram 
usadas e calculadas de acordo com a informação recebida do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE. 

3.2 OBJETIVOS 

Os objetivos principais de~ta pesquisa foram: 

Identificar recursos naturais e culturais do Pólo Ecoturístico do 
Estado do Amazonas para o desenvolvimento de um plano 
ecoturí stico. 
Inventariar produtos ecoturísticos existentes. 
Diagnosticar e analisar produtos e atrativos. 
Elaborar um documento base para efeito de planejamento, 
desenvolvimento, implantação e gerência da atividade ecoturística 
no Estado do Amazonas. 

3.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Vários fatores deverão ser considerados na apresentação deste 
trabalho: 

Nível de água: A pesquisa de campo efetuou-se entre os meses 
de outubro e dezembro, época em que os rios se encontram nos 
seus níveis mais baixos. Isto, não só dificultou o acesso a alguns 
produtos corno também a algumas comunidades, especialmente 
as situadas na área do Lago Janauacá. Também o Alojamento de 
Selva, Amazon Fishing Lodge, tinha temporariamente suspendido 
sua operação devido ao baixo nível de água. O outro Alojamento 
de Selva, Rain Forest Lodge, na mesma região, também estava 
fechado. 

Clima: Parte da pesquise também ocorreu durante o início da 
época da chuva, novembro. Dois municípios, Careiro e Autazes, 
acessíveis pela BR-319 que se encontrava em reforma, foram 
difíceis de atingir, porém visitados. 
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- Baixo número de turistas: O reduzido número de turistas nos 
empreendimentos afetou o preenchimento de questionários. Os 
seguintes produtos fecharam temporariamente por falta de 
turistas: Apurissawa Lodge, Green Paradise Lodge, Maloca 
Jungle Lodge e Terra Verde Lodge. Isto também dificultou o 
preenchimento de questionários por parte de funcionários. 

Falta de colaboração por parte de turistas: Muitos turistas, não 
quiseram perder tempo respondendo a questionários. Várias 
táticas tiveram de ser usadas para atingir uma amostra satisfatória 
de turistas. Isto significou um investimento de tempo muito grande 
por parte da equipe. 

Falta de colaboração por parte de alguns donos de 
empreendimentos: Apesar da tenacidade e insistência da equipe, 
uma reunião ou até mesmo um contato telefônico não foi 
impossível com vários proprietários. 

Falta de colaboração por parte de alguns municípios. Embora a 
maioria tenha recebido a nossa equipe de trabalho com bastante 
entusiasmo, e colaborado, alguns não demonstraram qualquer 
interesse no projeto, nem nos deram apoio no que respeita a 
informações básicas. 

3.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.4.1 Primeira fase: 

Busca de informações e relatórios já elaborados sobre ecoturismo. 
Preparação de seis tipos de questionários para serem aplicados a: 
turistas, donos de produtos, moradores de comunidades, funcionários de 
produtos, guias e canoeiros. Usando como base para formular as 
perguntas os objetivos · da pesquisa, exemplos de outras pesquisas de 
turismo feitas na região, e sugestões de pessoas no ramo. 
Formação da equipe de trabalho. Procuramos pessoas com experiência 
em turismo, que participaram de workshops de ecoturismo patrocinado 
pelo Ministério do Meio Ambiente e Recurso Hídricos da Amazônia Legal, 
e estudantes de turismo. Demos preferência a candidatos bilíngües. 
Os questionários de turistas foram traduzidos para inglês, espanhol, 
francês, italiano, alemão e japonês e apresentados numa página na 
Internet. 
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3.4.2 Segunda Fase: 

Aplicação dos questionários. Os questionários foram aplicados durante 
três meses (outubro a dezembro de 1998), com exceção do navio 
Explorer no qual foram aplicados em abril de 1998. 
Os questionários de canoeiros, funcionários e moradores de 
comunidades foram preenchidos por uma pessoa da equipe. 
Os questionários de turistas foram respondidos por eles mesmos, 
algumas vezes na presença de um membro da equipe. 
Os questionários de donos de produtos normalmente foram preenchidos 
por eles, na ausência da equipe. Contudo, sempre que possível, uma 
entrevista informal foi aplicada, dando oportunidade a que o dono 
pudesse se expressar da maneira mais fácil para ele. 
Os questionários de guias foram preenchidos por eles próprios na 
presença de alguém da equipe. Quando possível, o mesmo sistema de 
entrevista usado com os donos também foi aplicado aos guias. 
Visita aos municípios. 
• Reuniões com o responsável pelo turismo nas sedes. 
• Entrevistas e questionários foram dirigidos a residentes. Estes 

questionários foram aplicados com o intuito de serem utilizados no 
processo da triangulação da análise final. 

• Foram registradas observações pessoais e experiências vividas, 
durante as visitas. 

• Foi coletado material impresso. 
Visita aos produtos 
• Foram aplicadas entrevistas e questionários aos funcionários. 
• Observações pessoais, experiências profissionais e adquiridas através 

das visitas foram registradas. 
• Material impresso foi coletado. 

3.4.3 Terceira Fase: 

Foram pesquisados critérios de ecoturismo já estabelecidos para hotéis 
de selva. · 
Análise do levantamento'. 
Cruzamento dos questionários, observações e documentação. 
Elaboração do relatório. 
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4 APRESENTAÇÃO DO PERFIL MUNICÍPAL 

Ecoturismo é multidisciplinar -- o seu êxito está intrinsecamente 
ligado ao estado físico de áreas naturais das quais depenúe uma multiplicidade 
de sistemas de vida. Igualmente importante, é a qualidade de vida das 
comunidades visitadas. Assim, achamos crucial apresentar o perfil municipal, não 
só no que diz respeito à oferta turística, produtos e atrativos, mas também dar 
relevo à infra-estrutura e a aspectos de ordem social dentro de cada município. O 
nosso intuito é permitir ao leitor uma visão real de cada município e oferecer 
subsídios para o desenvolvimento de estratégias que conduzam a práticas 
sustentáveis. 

Acreditando que cada município tem características próprias, tanto 
em recursos naturais quanto culturais, ambos contribuindo para o "Todo" da 
riqueza do patrimônio brasileiro, apresentamos os doze municípios do Pólo 
Ecoturístico do Amazonas por ordem alfabética, assim oferecendo um leque 
variado de descrições: 

Mapa do município no Pólo Ecoturistico 
Folha fotográfica com pontos de interesse 
Informações gerais 
Oferta Turística 
• Atrativos ecoturístícos 
• Produtos com Potencial Ecoturístico 
Recomendações 

Contudo, recomendações pertinentes a cada município aparecem no 
final de parte descritiva do município. Devido as similaridades físicas, sociais, e 
culturais dos municípios, onde muitos dos obstáculos e potenciais são idênticos, 
oferecemos uma listagem de recomendações na seção intitulada 
"Recomendações Gerais". 

Municípios do Pólo de Ecoturismo do Estado do Amazonas 

1. Autazes 
2. Barcelos 
3. Careiro 
4. Careiro da Várzea 
5. lranduba 
6. ltacoatiara 

7. Manacapuru 
8. Manaus 
9. Novo Airão 
1 O. Presidente Figueiredo 
11. Rio Preto da Eva 
12. Silves 
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. LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DO POLO DE ECOTURISMO 



QUADRO 1 

PERFIL MUNICIPAL 1998 POLO de ECOTURISMO do AMAZONAS 

=: •. :,:• 
LEGENDA 

AutazH 7.632 03•34•4r s 
59"0T50"0 

Pecuária 
Pesca [1] Homem o Cosama • • • • 1°+2º 43,69% • • • !/e:. /,;;;;;;;a+!fe:. 1 25.761 12.193 1 13.568 1 S/1 

Barcelos 

118 

CIO" 51' 29• S 
S2"55''ET"O 

Pesca 
ExttatMsmo 

Cosama+ 
Poços [!] Mulher o • • • • 16.091 7.634 8.457 48 • • 123.121 

45,13% 

Careiro 6.124 

405 

03" 48' 05" S 
tlO" 22' 09" O 

Pecuéria 
Agricultura 

Cosama+ 
Poços • 

o Acesso m6dlo 

• • • • • Acesso ficil 1º+2º • 63,28% 10.174 72 18.872 8.698 
102 

Careiro da Virzea 
03" 12' 01· S 
59"48' 43• O • Pecuária 

Pesca 
• As vezes 

falta 
• 

Parcial • Cosama • • 1º+2° 45,59% • • 8.170 9.335 90 2.643 17.505 
29 

lranduba 2.213 82 03" 1r os· s 
tl0"11' 10·0 

Olaria 
Agricultura 

• As vezes 
falta • Acesso mais dllcil • Cosam a • • • • o 1 !!e:. /!Je:.+,;;;;;;ie 1 26.612 1 12.576 1 14.036 • 1º+2° 41,58% 

ltacoatlara 

25 

03°08' 35• S 
sr 2s· 39" o 

Madeira 
Pecuaria 

• As vezes 
falta • Transporte Fluvlal • Cosam a • • • 

175 • 64.937 1 31.632 1 33.305 1 225 l 1º+2º+3° 1 31,16% • • 8.949 

7.368 172 Manacapuru 
03°1T 59" S 
w 3r 14· P o 1 !!e:. /!Je:.+,;;;;;;ie 1 65.577 1 31.710 1 33.867 

Agricultura 
Pesca • • Cosam a • • Transporte Terrestre o • • 1º+2° 42,65% • 

68 

Manaua 11.459 1.157.357 l 595.431 l 561.926 I S/ 1 1º+2°+3° 1 16,73% o:s-oa·or s 
tl0"01' 30"0 

lnudtria 
Comercio 

• As vezes 
falta 

• 
Parcial 

Transporte Mreo • Cosam a • • • • • • • • 
NovoAlrlo 02"3T1rS 

60" 56' 39" O o Agricultura 
ExttaUvismo 

Cosama + 
Poços • S/1 Sem lnfonnac;ão o • • • 1°+2º 38,75% • • S/1 7.198 7.378 37.940 14.576 

25.535 10.180 4.752 Prealdente Figueiredo 

115 

02"02'04"5 
60"01' 30• O • Minério 

Comercio 
Poços Agua 

mineral 
• 

Parcial 
Existe hospedagem na sede o • • • • • • 1°+2º • • 24.60% 5.428 26 

Rio Preto da Eva 5.839 10.069 

107 

o:zo 41' sa· s 
59"41' 59• O • o • Poços Agua J • As vezes 

mineral falla 

Hospedagem satisfatório para a 
maioria dos tipos de turista • • • • Agricultura • • 1º+2° 38,14% 4.723 1 5.346 48 

SllvH 3.747 

80 

02" 50' 20- S 
sr ,r 33• o 

Pecuãria 
Turismo 

• As vezes 
falta • • Poços • 

203 
6.770 • 1°+2º • • 23,72% 3.138 1 3.632 23 

\\ 



MAPA 2 

MUNICÍPIO DE AUT AZES 

Sede do Munlclpio 

Comunidade 
1 r;-· 

Alojamento de selva 
,('! 

OKm 17 Km - - - - '':·t 
\.·I 
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IVIUI llC'IJIO (Je Autazes 

4.1 MUNICÍPIO DE AUTAZES 

Responsável da Prefeitura entrevistada: Sra. Marylin M. Lêda Rodrigues, 
Funcionária da Secretaria da Educação 
Observação: Marylin era a secretária de turismo até que o Prefeito fechou essa 
Secretaria 

4. 1. 1 Histórico 

A região era ocupada pelos índios Muras antes da chegada dos 
invasores europeus. A área de Autazes começou a ser ocupada poucos anos 
após a expedição de Pedro Teixeira (1637-1639). Os primeiros brancos eram 
coletores de cacau, e outras "drogas do sertão". 

Por ocasião da revolução dos Cabanas, desenrolaram-se em 
Autazes vários combates de 1836 a 1839, entre as forças legalistas e os rebeldes. 

Entre 1855 e 1870 milhares de pessoas vindas de Santarém, 
Óbidos, Gurupá (Pará), do Ceará e de outros locais do Nordeste chegaram à área 
do Rio Madeira para explorar a nova riqueza da região: a borracha. 

Em 1896, o governador Eduardo Ribeiro criou uma linha de 
navegação a vapor para os lagos de Autazes afim de ajudar a comunidade que já, 
nessa época se dedicava à' pecuária e agricultura. 

Em 1955, é criado o município de Autazes (antigo Ambrósio Ayres). 

4. 1 .2 Aspectos Físico-Geográficos 

Localização 
da Sede 

Latitude: 03º 34' 47" ,Sul 
Longitude: 59º 07' 50", Oeste 

Sede Municipal Autazes situa-se na margem do Paraná Autaz-Açu. 

Superfície 7.632 Km2• 

Distância A sede encontra-se a 118 km de Manaus, em linha reta. 

Clima Segundo o sistema de Koppen: Tropical úrnido; 
Precipitações: entre 2.000 e 2.500 mm por ano. 
Freqüência média das precipitações no ano: superior a 180 
dias. 
Trimestre mais seco: julho ,agosto, setembro. 
Trimestre mais chuvoso: fevereiro, março, abril. · 
Temperaturas: máxima= 31ºC, mínima= 23 ºC 
média = 26, 5ºC 
Umidade relativa do ar em média: acima a 85%. 
Insolação: 2.000 horas por ano. 
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Munic1p10 de Autazes 

4. 1 . 3 Aspectos Populacionais 

População 25. 761 habitantes, 'cerca de 9.881 na sede os restantes em 
áreas rurais. 

Grupos 
Indígenas 

Autazes está no meio de uma grande área dos índios 
Mura. São índios integrados. Eles estão distribuídos em várias 
áreas, inclusive nos subúrbios de Autazes (bairro mutirão). ' 
Neste bairro eles desenvolveram um projeto com o babaçu, 
usando a farinha tirada da fruta desta palmeira para enriquecer 
a comida. 

Observação: Existe uma comunidade Murutinga, cujo líder é o 
atual Presidente da COIAB (Cláudio Mura) que tem interesse 
em desenvolver turismo na sua área. Infelizmente. não foi 
possível visitar a aldeia deles. 
Os muras estão organizados; existe o GIM (Conselho Indígena 
Mura) que possui barcos mas falta apoio. 

4.1.4 Infra-Estrutura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação As escolas na sede incluem 1 º e 2° grau. 
Na zona rural só duas escolas oferecem da 1 ª a 8ª série, as 
outras só da 1 ª a 4ª série. 

Observação: Na zona rural há vários calendários, para o ano 
letivo, com o objetivo de atender às necessidades da área: 
várzea ou terra firme. 
Existe também um ensino especial para as áreas indígenas. 

Grau de 
Analfabetismo 43.69%.1 

Equipamento 
Médi~o Hospitalar Um hospital (em obras de ampliação), com dois médicos, um 

clínica geral e um cirurgião geral. 
Outros Serviços: 

Comunicação 
. 

O município dispõe de serviços postais e telefônicos. 
Observação: na zona rural verificamos que o telefone funciona 
com energia solar. 

Banco Existe uma agência do Banco do Estado do Amazonas. 

Combustível Há vários postos, inclusive alguns flutuantes, 

1 IBGE 1991 
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Água 

1v1u1 lll:I pio ue Autazes 

A água é bombeada do rio pela COSAMA. 

Energia elétrica 24 horas por dia, fornecida pela CEAM. 

Coleta de 
Lixo 

O lixo é recolhido e jogado na beira de uma estrada a céu 
aberto. 

Acesso e Transporte: 

Acesso/ 
Transporte 

Economia: 

Principais 
Atividades 

Apoio Turístico: 

Alojamento 

Por via terrestre, fluvial e aérea. 
-Terrestre: a travessia do Rio Amazonas é feita em balsa que 

transporta os carros do porto da CEASA, no Distrito 
Industrial até Careiro da Várzea, onde pega a BR-319 e se 
trafega durante 28 Km até o ramal que atinge o Paraná 
Autaz-açu, Este ramal mede 92 km. 
• O ramal para Autazes é todo de terra, mas em estado 

razoável. A várzea impede que o ramal chegue até a 
sede, sendo necessário terminar o percurso em canoa 
rápida, por mais dez minutos. 

• O ônibus Manaus - Autazes, circula somente duas vezes 
por dia e a duração da viagem é de cinco a seis horas, se 
não chover. Ele sai da estação Rodoviária de Manaus. 

• Nas kombis de lotação a viagem é de mais ou menos três 
horas, dependendo do estado do tempo. Elas saem do 
Porto do Careiro da Várzea. 

Fluvial: Existem barcos recreio quatro vezes por semana 
entre Autazes e Manaus. A duração da viagem é de mais ou 
menos doze horas. 

' - Aéreo: Não tem vôo comercial para Autazes, mas podem-se 
fretar aeronaves de pequeno porte, tipo taxi aéreo. 

Pecuária: Autazes é o maior produtor de leite do Amazonas. 
Pesca e agricultura de subsistência. 

Existem vários hotéis na sede. 
- "Ellen", é o melhor hotel, tendo quartos com ar condicionado, 

frige bar, televisão a preto e branco e banheiro privativo com 
água fria, 

- Hotel Bahia, Hotel Dourado e Hotel Tamara são mais 
rústicos. 
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Restaurantes 

Balneário 

Município de Autazes 

Os três principais são: "Peixaria da Turca" (na praça), 
Restaurante Paiva (grande e capaz de receber pequenos 
eventos, de cerca de 100 pessoas) e Restaurante Paulo 
Monsorô (que serve comida do Nordeste). À noite, tem mujtas 
barracas na praça que servem churrascos. 

O "Parque Aquático Otacílio Nobre" situa-se perto do centro 
da cidade. É um empreendimento de lazer de 20. 000 m2 com 
lago para pescaria, uma ponte que vai até um palco onde se 
podem realizar pequenos eventos, uma maloca que serve de 
bar/restaurante. Tem também pequenas palhoças. O Sr Braz, 
o dono, estima que ele recebeu ao redor de 9000 pessoas no 
seu empreendimento em 1997. (40% sendo de Autazes, 60% 
do resto do Estado). 

4.1.5 Oferta Ecoturística 

Atrativos Naturais: 

Lagos 

Cavernas 

Parques/ 
Reservas 

Existem muitos lagos no município, onde as pessoas da região 
pescam. 

Existem várias cavernas quase inexploradas. 
Observação: Conversando com um morador soubemos da 
existência de uma caverna no Igarapé Tauari e vimos fotos. A 
caverna é baixa, cerca de 2 metros de altura, e desaparece na 
época da enchente. Ela tem cerca de 70 metros de extensão. 
O nosso interlocutor falou de uma segunda caverna no "Lago 
Azul". 

Não tem nenhuma área protegida, estadual ou federal no 
município. Existe porém uma reserva Municipal no Lago Acara 
Grande, a qual é uma área protegida, mas só com portaria da 
prefeitura, pois esta última nunca teve dinheiro para 
desenvolver um projeto junto com o IBAMA.. 
Observação: Existe também uma área protegida particular 
pertencendo a um grupo religioso "HareKrísna". 

Atrativos Históricos e Culturais: 

Festas/ 
Comemorações 

Festival' do Leite e seus derivados, é um evento anual 
realizado em outubro ou novembro. Durante a festa o leite é 
oferecido aos visitantes. O festival atrai umas 20.000 
pessoas que vêm de Manaus, ltacoatiara, e Castanho. 
Durante o evento acontece também um feira de venda de 
gado. 
Observação: Hoje em Manaus, muitos dos queijos 
comercializados nas feiras provêm de Autazes. 
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Mumcipro de Autazes 

- FESTIM: Festival Indígena Mura. É urna festa que está 
começando, só ocorreu duas vezes. Ela se desenrola, sem 
data fixa, na sede. Os índios muras comercializam 
artesanato, comidas e apresentam danças. 
Observação: É um evento pequeno, pois não tem nem apoio 
nem divulgação. 
Festa do Padroeiro São Joaquim. Atrai sobretudo as 
pessoas de Autazes que residem fora. 

Sítios 
Arqueológicos 

Do conhecimento da pessoa entrevistada não existem. 
Observação: devido à presença dos índios muras na região, é 
bem provável que exista algum. 

Museu Não tem 

Artesanato O artesanato local é sobretudo o dos índios muras. 
Observação. No flutuante na beira do Paraná Autaz-Açu, no 
ponto onde chegam e saem as kombis de lotação, vimos uma 
venda de artesanato (cestaria). Entrevistamos a artesã, que 
mora nessa casa, e soubemos que ela aprendeu a fazer essas 
cestas com os índios muras. 

4.1.6 Produtos com Potencial Ecoturístico 

Alojamento 
De selva 

Amazon lodge, situa se no município. (Ver na seção 
Alojamento de Selva). 

4.1. 7 Fluxo Turístico Atual 

O movimento de turistas no município é desconhecido pela 
Prefeitura. 
Existem vários barcos de turismo que freqüentam o município, 
mas não são nele baseados; eles praticam especialmente a 
pesca esportiva. É o caso do UM Pérola do Nhamundá e até o 
ano passado do L/M Amazon Queen. 
Observação: Marilyn não tem idéia quantos, mas tem muitas 
lanchas particulares que já vêm abastecidas e não dão retorno 
nenhum para o município. 

4.1.8 Observações 

A prefeitura dá a impressão de não ter muito interesse em turismo. A 
pessoa ex-responsável pelo turismo, que entrevistamos, deu-nos a sensação de 
ser muito dinâmica, mas teve que deixar a sua função. 

4.1. 9 Recomendações 

Aspectos ambientais Estudar o potencial da prática da espeleologia. 
Apoiar a iniciativa local para desenvolvimento 
turístico como por exemplo o Parque Aquático 
Otacílio Nobre. 
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Município de Autazes 

Delimitar áreas para a pesca esportiva, o que 
ocasionará mais empregos locais. 

Aspetos sociais - Trabalhar junto com o grupo indígena Mura no 
desenvolvimento do turismo. 
Criar um pequeno museu da borracha. 
Investir emtalentos locais tais como a pessoa que 
nos acompanhou. 

Aspectos econômicos - Melhorar o acesso à sede e à BR-319 
Incentivar o setor privado e pequenos comerciantes 
a oferecer o queijo local para prova a turistas. Tendo 
em atenção a higiene e apresentação, isto poderia 
ser um produto para venda não só para turistas, mas 
também para alojamentos de selva e barcos. 
Melhorar o acesso ao aeroporto a fim de facilitar e 
encorajar o uso do mesmo por aviões com turistas 
de pesca. 
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MAPA 3 

MUNICÍPIO DE BARCELOS 

Legenda 

- 
Sede do Municlplo 

Umlte doa !stadoa 

CI Alojamento de selva 
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Murucipro de Barcelos 

4.2 MUNICÍPIO DE BARCELOS 

Responsável da Prefeitura entrevistado: Sra. Josely de Macedo Bezerra, 
Secretária de Turismo 

4.2. 1 Histórico 

Com o nome de Mariuá, Barcelos foi a primeira capital da capitania 
de São José do Rio Negro. (Ela foi substituída por Manaus em 1808). 

Em 1758, passou a denominar-se Nossa Senhora da Conceição de 
Barcelos. A cidade abrigou os restos mortais do Governador Lobo d'Almada que 
foi um dos primeiros governantes a desenvolver a agricultura, a pecuária e uma 
pequena indústria na região. 

Barcelos no século XVIII possuía vários prédios oficiais, pois além 
de ser a capital da Província, ela devia receber a delegação que iria definir as 
fronteiras entre Portugal e Espanha, após o Tratado de Madri (1850). Não resta 
nada desta época na cidade. 

O fato de Barcelos· ter sido a primeira capital da região, atraiu 
bastante riqueza à área. Por essa razão, a Secretária de Turismo pensa que 
talvez ainda possam haver objetos da região guardados em Belém, por ser, na 
época, esta cidade a capital administrativa e política da Amazônia toda. 

Os prédios mais antigos, na sede, datam da época da chegada dos 
religiosos Salesianos, nos anos 30. 

4.2.2 Aspectos Físico-Geográficos 

Localização 
da sede 

Latitude: 00° 58' 29" , Sul 
Longitude:. 62° 55' 27", Oeste 

Sede municipal Barcelos situa-se na margem direita do Rio Negro. 

Superfície 123.120 Km2• 

Observação: É o maior município do Brasil. 

Distância A sede encontra-se a 405 km de Manaus em linha reta. 

Clima Segundo o sistema de Koppen: Tropical úmido; 
Precipitações: entre 2.000 e 2.500 mm por ano. 
Freqüência média das precipitações no ano: superior a 180 
dias. 
Trimestre mais seco: agosto, setembro, outubro . 
Trimestre mais chuvoso: março, abril, maio. 
Temperaturas: máxima= 31ºC, mínima= 23 ºC 
média= 26,5ºC 
Umidade relativa do ar em média: acima de 85%. 
Insolação: 2.000 horas por ano. 
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Município de Barcelos 

4.2.3 Aspectos Populacionais 

População 16.091 habitantes, 8493 na sede e os restantes em 
comunidades rurais.2 

Comunidades 
Rurais Há 48. 

Grupos 
Indígenas 

Os vários grupos indígenas no município incluem 
lanomamis, Tukanos, Dessanas, e Baniwas. 

4.2.4 Infra-Estrutura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação Escolas na sede incluem 1 º e 2º grau, com transporte gratuito 
da Prefeitura. 

Observação: Existe uma creche municipal gratuita com 
capacidade para 250 crianças de zero a sete anos. O 
transporte para a creche é gratuito, bem como as refeições. 

Grau de 
Analfabetismo 46.13%34 

Observação: A educação parece ser uma prioridade da atual 
prefeitura, e esse quadro deveria se reverter. 

Equipamento Médico Hospitalar Um hospital na sede e uma clinica particular. 

Outros Serviços: 

Comunicação Barcelos dispõe de serviços postais e telefônicos na sede. 
Além do telefone existe radiofonia entre a sede do município e 
algumas comunidades. Essa radiofonia permite ter contato 
com umas vinte comunidades. 

Banco Uma agência do Banco do Estado do Amazonas. 

Combustível Há vários postos de gasolina e diesel. 

Água A sede é abastecida pela COSAMA e por vários poços 
artesianos. 

Energia elétrica 24 horas por dia. A prefeitura recebeu um gerador através o 
programa "terceiro ciclo" do Governo do Estado. 

2 Censo 1996, IBGE 
3 IBGE 1991 
4 
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Coleta de lixo 

Município de Barcelos 

É feita regularmente. Tern muitas lixeiras espalhadas na sede 
com cartazes incentivando os habitantes a usar. De fato não 
tem lixo nas ruas. 

Acesso e Transporte: 

Acesso/ 
Transporte 

Economia: 

Principais 
Atividades 

Apoio Turístico: 

Alojamento 

Restaurantes 

Acesso por via fluvial e aérea. 
Fluvial - barco regional: São trinta horas de navegação 
subindo o Rio Negro, na época da vazante e vinte e quatro 
horas na época da enchente. Tem ligação Manaus/Barcelos 
três vezes por semana e também a possibilidade de embarcar 
nos recreios que vão para São Gabriel da Cachoeira e fazem 
escala em Barcelos (quase diário). 

Aéreo - há vôos comercias diários, exceto no domingo O 
tempo de vôo é de 50 minutos. 
Observação: O aeroporto de Barcelos possui ar condicionado, 
uma pequena loja de artesanato e lanchonete. 

Pesca comercial, comercialização dos peixes ornamentais, 
comércio da piaçaba e turismo. Tem também uma produção e 
industrialização de palmito. A prefeitura emprega cerca de 
500 funcionários, sendo a maioria professores. 

O sistema de aviamento ainda é usado no processo 
"trabalhista" entre os pescadores de peixes ornamentais e os 
exportadores. Mesmo assim estima-se em 8.000 o numero de 
pessoas que pescam para os quatro exportadores (nenhum é 
de Barcelos). Cerca de 60% da população do município está 
envolvida na pesca do peixe ornamental. 

Na sede tem um só hotel - o Hotel Macedo, que dispõe de 
doze quartos, sendo dez com ar condicionado e banheiro e 
dois com ventilador e sem banheiro. 
Observação: O dono do hotel tinha um projeto para ampliar o 
hotel, mas não conseguiu financiamento. Hoje, ele acha que 
não vale mais a pena pois seu hotel esta quase sempre 
vazio. 

Existe também uma pousada muito simples de madeira - 
Pousada Aruaná. 

A prefeitura construiu dois restaurantes de boa aparência que 
ela arrenda. Um situa-se na praça frente ao Rio Negro, que é 
um lugar muito agradável. O restaurante é simples, mas 
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bonito, com teto de telhas de barro. A capacidade é para 
mais de 50 pessoas. O outro restaurante da prefeitura situa 
se ao lado do aeroporto. É restaurante e danceteria. 

Existem restaurantes mais simples corno o Beija Flor e 
Antarus. 

4.2.5 Oferta Ecoturistica 

Atrativos Naturais: 

Serras O município tem várias serras: Tapirapecó (600 m de altura), 
Curupira ( 800 m de altura), Amajaly (1000 m de altura). 
Observeçõo: Barcelos é um dos raros municípios do 
Amazonas a possuir serras. 

Cachoeiras No Rio Paduari, pode ser vista a Cachoeira da Aliança, nos 
Rios Unini e Aracá várias outras. Todas estão longe da sede. 

Arquipélago O grande arquipélago 'fluvial de Mariuá com 2.200.000 
hectares, é considerado o maior do mundo, com mais de 700 
ilhas. 

Rios e Igarapés Estes encontram-se espalhados por todo o município. 

Praias São lindíssimas, de areia fina e branca, descobertas a maior 
parte do ano. Só as praias são realmente exploradas pela 
população de Barcelos. 

Parques 
Reservas O município possui várias áreas protegidas: 

A APA Mariuá com cerca de 5000 km2, é a maior da 
América do sul.e está aberta a visitação. O acesso faz-se 
de barco. O Rio Negro Lodge está dentro dela. · 
Parque Nacional do Jaú ( o maior Parque Nacional do 
Brasil). Ele está contido nos municípios de Novo Airão e de 
Barcelos. 
Parque Estadual da Serra do Araca. 
A FLONA Amazonas. 

( 

Atrativos Históricos e Cuf turais: 

Festas/ 
Comemorações O Festival do Peixe Ornamental, realiza-se na última semana 

de janeiro. Foi iniciado em 1994. A festa atrai cerca de 
10.000 pessoas ao município (da região, de Manaus e do 
estrangeiro). A festa comporta a apresentação de 2 grupos : 
"Acará - disco" e "Cardinal". Cada um exibe um tema ligado à 

região. 
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Sítios 
Arqueológicos 

Museus 

Artesanato 

IVI UI IIL.I fJIU u~ Oéll l,elu::, 

A Festa do Carvoeiro, é uma festa que tem mais de 70 anos, 
mas dizem, as pessoas de Barcelos, que já não é o que era. 

O município tem vários sítios com vestígios arqueológicos 
Eles consistem sobretudo de cacos de cerâmica, mas 
existem também pedras gravadas no Rio Gavião, na frente do 
Rio Branco. 
Observação;. Na exposição que foi feita o ano passado em 
Manaus, sobre o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, 
haviam bastante cerâmicas vindas de Barcelos. Essas 
cerâmicas estão conservadas em Portugal. 

Existem outros vestígios, não arqueológicos, mas datando da 
época da capital, perto dos limites com o município de Santa 
Isabel do Rio Negro. 

A cidade não tem museu propriamente dito, contudo, para 
visitantes que se interessem pelas ciências naturais uma 
visita ao Projeto Piaba é de interesse pelos vários aquários 
com peixes da região. 

O projeto PIABA tem convênios com as Universidades de 
Manaus e do Porto, em Portugal, com o INPA e com a 
Associação dos Exportadores de Peixes Ornamentais. 
Observação: A prefeitura parou a parceria que tinha com o 
projeto, por achar que não se fazia o que se dizia. Ela queixa 
se que nunca recebe o resultado das pesquisas efetuadas no 
município. 

Quando visitamos o projeto haviam duas estudantes 
portuguesas. O objetivo do projeto é fazer um trabalho de 
campo para identificar a possibilidade de explorar os peixes 
de uma maneira sustentável. Também tem programa de 
educação ambiental nas escolas e para os pescadores. 
Em Barcelos um acará disco é comprado por R$1,00 e em 
Portugal custa R$ 100,00. 

O artesanato é baseado sobretudo na piaçaba e na fibra de 
tucumã. 

Tem uma loja onde uma artesã trabalha, no prédio do 
mercado municipal, frente ao porto mas com muito poucas 
coisas. Também existe uma loja de "presentes" que tem 
objetos-de artesanato local (chaveiros e brincos sobre o tema 
peixe, em madeira, cestas de piaçaba, tipitis, abanos etc.). 

4.2.6 Produtos com Potencial Ecoturístico 

Alojamento 
De Selva 

Existe no município um lodge em fase final de 
acabamento - · Rio Negro Lodge. (Ver descrição na seção 
Produtos de Pesca.) 
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Barcos 
De Turismo Vários barcos de pesca esportiva, circulam nos arredores de 

Barcelos. (Ver a seção Produtos de pesca). Todos são 
registrados em Manaus, mas operam uma parte do ano, no 
município de Barcelos. 

4.2. 7 Fluxo Turístico Atual 

Vários barcos pescam tucunarés na área. Nunca foi feita uma 
pesquisa sobre o assunto, mas a Secretária de Turismo 
acredita que entre o fim de setembro e março (época da 
pesca esportiva) visitam o município entre 1.200 e 1.500' 
pessoas só para a pesca. Estes turistas são oriundos de São 
Paulo, dos Estados Unidos e da Europa. A pesca mais 
praticada é de "catch and release" - "pega e solta". 

O município beneficia desses turistas pescadores sobretudo 
em empregos. Todos os pilotos para as canoas usadas pelos 
pescadores são da região. 

4.2.8 Observações 

O projeto comunitário "Ternura da Natureza" é uma iniciativa 
extremamente interessante, que começou com trinta senhoras voluntárias. Hoje 
reduziu e tem quinze. Elas usam plantas medicinais da regíão, álcool (cachaça) e 
mel. Elas têm algumas colmeias para o mel, mas necessitam comprar cachaça de 
boa qualidade. Só vendem o produto a quem pode comprar, mas nunca acima de 
R$ 3, 00. Para pessoas carentes o sistema é de troca: por uma planta que elas 
necessitem, ou por farinha, etc. 

O local é bem organizado. Na parede tem uma lista de plantas, 
explicando para o que elas servem. 

A "farmácia" funciona num prédio que pertence à igreja e é 
supervisionada pelo Padre Francisco, um gaúcho simpático e muito aberto. Ele 
chama as senhoras que trabalham na farmácia de "btuxinhes de Deus". Este 
projeto poderia ser um ponto interessante de visita para ecoturistas. 

O visual da cidade é muito agradável, com ruas muito limpas. 

A prefeitura tem na pessoa de Jose/y uma secretária muito dinâmica 
e que acredita no seu trabalho. Além disso ela tem o apoio do prefeito que 
acredita no turismo. 

A Fundação Vitoria Amezôoice, uma ONG estabelecida em Manaus, 
atua no município, tendo vários projetos no parque do Jaú (em parceria com o 
IBAMA). Barcelos está especialmente envolvido com eles no projeto de educação 
ambientar 
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4.2.9 Recomendações 

Aspectos ambientais 
Demarcar áreas para a prática da pesca esportiva 
Reunir os donos dos barcos que praticam a pesca 
esportiva e tentar estabelecer regras de conduta. 

Aspectos sociais 
Apoiar e intensificar as atividades do projeto "Ternura da 
Natureza". (Enquadrar o projeto para evitar problemas com 
a Saúde Pública). 
Incentivar pesquisa histórica da cidade devido ao fato de 
Barcelos ter sido a primeira capital da região 

Aspectos econômicos 
Promover o Festival do Peixe Ornamental. 
Desenvolver e incentivar parceria com a empresa 
multinacional que trabalha na produção do palmito. 
Encorajar o Projeto Piaba no desenvolvimento de 
publicações para venda e aumento de visitação 
Encorajar o Projeto do Aquário Publico da Prefeitura. . 
Assistir a Prefeitura na construção de um hotel compatível 
com o turismo para arrendar (mesmo esquema dos 
restaurantes, e que teve êxito). 

33 



MAJ:>A 't 

MUNICf PIO DE CAREIRO 

,,.----.;-------.---. 
•,. 

.;;_ . . .. ' ,.-,.. ' ----- "'-- V. . ..,,. -- ..... / 
--.. . 1 . .. ·.: ' - -~ .. 

/· 

'. ,\ 

Parana do· 
Mamori. 

'- _..,,., 

Legenda ( 

••••••••. ,.1,• ) 
e Alojamento de selva ~J) . -~ :~ b ) --- / li~============;;:--~~ . I!. í _7 



r' 
r: 

r 
,, r- 

;, ,,...,. 
,, ' 

»< 

I• ,,-. 

IVllllHL.lfJIO de l,âl eiro 

4.3 MUNICÍPIO DE CAREIRO 

Responsável da Prefeitura entrevistado: Sr. João Cavalcante, Auxiliar do 
Secretário de Turismo e Comunicação 

4.3.1 Histórico 

A primeira menção da instalação de um homem branco na área data 
de 1870. Em 1877, a região recebeu grandes levas de retirantes nordestinos que 
fugiam da seca e vinham em busca de trabalha perto de Manaus. Eles eram 
originários principalmente do Ceará, Paraíba e Piauí. Em 1890, o número desses 
imigrantes chegou a ser tão importante que o governo criou duas colônias: Santa 
Maria do Janauacá e Cambixe. 

Em 1896, o governador Eduardo Ribeiro criou uma linha de 
navegação a vapor para a colônia de Janauacá. Ele também providenciou para 
Janauacá, um engenho para moer cana que sobreviveu até 1930, quando Getúlio 
Vargas o mandou fechar para proteger o Nordeste e São Paulo. 

O distrito do Careiro foi criado em 1938 e o município em 1955. Em 
19870 município foi dividido para formar o Careiro da Várzea. Para diferenciar 
Careiro da Várzea, de Careiro, os habitantes da região chamam Careiro de 
"Castanho", pois a sede do município situa-se na beira do Rio Castanho. 

4.3.2 Aspectos Físico-Geográficos 

Localização 
da Sede 

Latitude: 03° 46' 05" ,Sul 
Longitude: 60° 22' 09", Oeste 

Sede Municipal Castanho está situada na margem do Rio Castanho. 

Superfície 6.124 Km2 

Distância A sede encontra-se a 102 Km de Manaus, em linha reta. 

Clima Segundo o sistema de Koppen: Tropical úmido; 
Precipitações: entre 2.000 e 2.500 mm por ano. 
Freqüência média das precipitações no ano: superior a '180 
dias. 
Trimestre mais seco: julho ,agosto, setembro. 
Trimestre mais chuvoso: fevereiro, março, abril. 
Temperaturas: máxima= 31ºC, mínima= 23 ºC 
média = 26, 5°C · 
Umidade relativa do ar em média: acima de 85%. 
Insolação; 2.000 horas por ano. 
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Município de Careiro 

4.3.3 Aspectos Populacionais 

População 18.873 habitantes, 5002 na sede e os restantes em 
comunidades rurais.5 

Comunidades 
Rurais Há 72. 

Grupos 
Indígenas 

Oficialmente não tem aldeias indígenas no município. 
Observação: o responsável entrevistado, pensa que talvez 
tenha um grupo de índios no Rio Juma. 

4.3.4 Infra-Estrutura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação As escolas na sede incluem 1 º e 2° grau. 
Na zona rural tem 69 escolas, das quais quatro oferecem o 1 ° 
grau completo'. 
Observação: Existe na sede uma escola filantrópica 
"Sociedade Lanteriana para Auxílio da Amazônia': fundada por 
suíços, que oferece um ensino profissionalizante (marcenaria e 
agricultura), em regime de internato. 

Grau de 
Analfabetismo 63.28% 6 

Equipamento 
Médico Hospitalar Um hospital na sede com dois médicos residentes. 

Observação: Existe um convênio com a Universidade do 
Amazonas (FUA) e, de vez em quando , palestrantes vindos 
de Manaus fazem apresentações no hospital. 

Outros Serviços: 

Comunicação O município dispõe de serviços postais e telefônicos na 
sede. 

Banco A sede oferece os serviços de uma agência do Banco do 
Estado do Amazonas. 

Combustível Existem vários postos de gasolina e diesel 

Água A COSAMA fornece água, mas que é considerada de má 
qualidade pelo entrevistado. A prefeitura furou cinco poços 
artesianos, mas só um funciona devido à falta de bombas. 
Observação: Quem fornece também a água para alguns 
moradores é a Sociedade Lanteriana. 

5 Censo 1996, IBGE 
6 IBGE, 1991 
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Energia elétrica 

Coleta de lixo 

Município de Careiro 

Na sede, 24 horas por dia. A prefeitura recebeu um gerador 
através do programa 'Terceiro Ciclo", do Governo do 
Estado. 

É feita regularmente_ 

Acesso e Transporte: 

Acesso/ 
Transporte 

Economia: 

Principais 
Atividades 

Apoio Turístico: 

Alojamento 

Restaurantes 

Acesso por via terrestre e fluvial. 
Terrestre: Atravessando no porto da CEASA, até o Careiro 
da Várzea, Neste ponto tem dois tipos de condução: ônibus, 
e kombis fretadas ou funcionando como "lotação". 
Ônibus: Diário, duas vezes por dia. A viagem dura perto de 
quatro horas. 
Observação: A BR-319 está em obras e após uma chuva, 
certos trechos ficam totalmente ceoticos. Os passageiros 
podem ficar bloqueados durante horas quando um veículo 
atola. Enfrentamos esse problema. As obras vão recomeçar 
só em abril, 1999, após a estação da chuva. 

Fluvial: O barco regional só opera na época da enchente. A 
viagem dura aproximadamente doze horas e tem ligação 
com Manaus três vezes por semana. 

Pecuária, agricultura e a pesca. 

Há dois hotéis principais na sede; 
"Hotel Clube Privê do Castanho", o melhor dos dois, com 
40 apartamentos, sendo 20 suites. As suites têm ar 
condicionado; os quartos, ventilador. O hotel tem boa 
aparência, com piscina, e pequeno jardim. 
"Novo Horizonte" - está em reforma. 

Tem vários: O maior é o do "Hotel Prive", e existem quatro 
outros mais simples. 

4.3.5 Oferta Ecoturística 

Atrativos Naturais: 

Lagos 

Parques/ 
Reservas 

Existem inúmeros no município. 

Não tem nenhuma unidade de conservação no município. 
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Município de Careiro 

Atrativos Históricos e Culturais: 

Festas/ 
Comemorações 

Festival do Abacaxi, ocorre por vezes no mês de 
setembro. O público é em torno de 1.500 visitantes e vem 
principalmente de Manaus, Autazes, Manaquirí. 
Há às vezes também um festival folclórico no fim de julho. 
A Festa da Mandioca, ocorre de 4 a 6 de setembro no 
Lago Janauacá. 

Observação: Esses festivais são bastante irregulares, 
dependendo dos prefeitos. 

Museu Não há. 

Artesanato Existem varros artesãos no rnurucrpro, principalmente 
trabalhando madeira talhada. (O artista RaiFran vende suas 
telas em Manaus). 
Observação: Existem no Lago Janauacá, estaleiros de 
construção naval artesanal. Eles reformam barcos regionais, 
mas também constróem. 

4.3.6 Produtos com Potencial Ecoturístico 

Alojamento 
de Selva 

Amazon Fishing Lodge (Ver Seção de Pesca) 
Rain Forest Lodge (Ve_r Seção Alojamentó de Selva) 

4.3. 7 Fluxo Turístico Atual 

O responsável da prefeitura não tem idéia de quantas 
pessoas visitam o município por ano, mas o número parece 
ser mínimo na sede sendo mais importante no Lago 
Janauacá. · 

4.3.8 Observações 

O Lago Janauacá é o lugar onde deverá eventualmente 
desenvolver-se uma atividade ecoturística, mas quando o nível da água começa a 
baixar ele fica inacessível prejudicando qualquer operação turística. ' 

Tivemos a sensação de falta de interesse na prefeitura quanto a 
turismo e questões de meio embiente. Segundo ouvimos, projetos sobre turismo' 
nunca avançam. 

O visual do centro da sede é limpo e com boa aparência. As ruas 
laterais estão mais descuidadas. · 
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4.3.9 Recomendações 

Aspectos ambientais 

Aspectos sociais 

Município de Careiro 

Incentivar o turismo de Observação de Pássaros 
construindo torres ou bases de observação. 
lmp,lementar métodos de fiscalização para evitar a pesca 
predatória. 

- Melhorar o acesso à BR-319 
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Município de Careiro da Várzea 

4.4 MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA 

Responsável da Prefeitura entrevistado: Sr. José Ivan da Silva, Secretário do 
Meio Ambiente e Turismo 

4.4.1 Histórico 

O Município do Careiro da Várzea foi criado em 1987 quando do 
desmembramento do Município do Careiro. Contudo, as primeiras referências 
históricas do local datam de 1870, quando um único morador habitava aquela 
área, o caboclo Francisco Ferreira. 

4.4.2 Aspectos Físico-Geográficos 

Localização 
da Sede 

Latitude 03º 12' 01 ", Sul 
Longitude 59º 48' 43", Oeste 

Sede municipal Careiro da Várzea está situada numa llha na margem direita 
do Rio Amazonas, em frente ao "Encontro das Águas". 

Superfície 2.643 Km2 

Distância A sede dista 29 Km de Manaus, em linha reta. 

Clima Segundo o sistema de Koppen: Tropical úrnido. 
Precipitações: entre 2.000 e 2.500 mm por ano. 
Freqüência média das precipitações no ano: superior a 180 
dias. 
Trimestre mais seco: julho, agosto, setembro. 
Trimestre mais chuvoso: fevereiro, março, abril. 
Temperaturas: máxima = 30,7ºC; mínima = 26ºC; média = 
28,3ºC. 
Umidade relativa do ar em média: acima de 85%. 
Insolação: 2.000 horas por ano. 

4.4.3 Aspectos Populacionais 

População 17,505 habitantes; 820 residentes na sede, os restantes em 
comunidades rurais.7 

Comunidades 
Rurais Aproximadamente 90. 

Grupos 
Indígenas Na comunidade de Jenipapo há um pequeno grupo de índios 

Mura, cerca de seis famílias. 

r: 1 7 Censo 1996, IBGE 
r: 47 
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Município de Careiro da Várzea 

4.4.4 Infra Estrutura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação 

Grau de 
Analfabetismo 

Entre escolas de 1º e 2º grau existem 67 no município. 

45,59%. B 

Observações: 
a) Apesar do alto índice de analfabetismo, a educação 

parece ser uma prioridade no município do Careiro da 
Várzea: 

Transporte para as escolas é gratuito para professores 
e alunos. A prefeitura dispõe de cerca de 60 barcos e 
canoas a motor para transporte de alunos e 
professores. Na época seca, entre caminhadas e 
transporte de barco, alguns alunos chegam a levar 8 
horas por dia só nas viagens. 
Uniforme para alunos é providenciado pela SEDUC. 
Observamos a saída de alunos das escolas da sede, e 
de fato, todos estavam uniformizados. 

b) Algumas escolas usam sistema de telecurso. 
e) De acordo com informações obtidas, a prefeitura está 

iniciando um trabalho de educação ambiental para jovens 
e adultos. 

Equipamento 
Médico Hospitalar Um hospital na sede, com assistência médica durante o dia, 

de segunda-feira a sexta-feira, e dezoito postos de saúde 
rurais. 

Outros Serviços: 

Comunicação 

Banco 

Segurança 
Combustível 

Água 

Coleta de lixo 

Vários telefones na sede assim como celulares. 

Não tem. 

Uma Delegacia de Polícia na sede. 
Há três postos de gasolina e diesel. 

A sede é abastecida de água proveniente do Rio Amazonas. 
Segundo informações obtidas localmente, a água é tratada. 

Devido à várzea, ter aterro sanitário é difícil. A prefeitura faz 
coletas de lixo o qual é queimado em recinto aberto. 

8 IBGE 1991 
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1v1u111c1p10 de Careiro da Várzea 

Reciclagem Não existe propriamente um programa de reciclagem. Mas a 
Prefeitura tomou a iniciativa de comprar urn barco o qual é 
usado por um residente para a coleta de latas de alumínio. 
Observações: Enquanto esperávamos a balsa, reparamos 
que num barzinho havia uma bolsa plástica com latas de 
alumínio esperando a coleta. 
O porto da balsa está um pouco descuidado, com bastante 
lixo e detritos. 

Energia Elétrica Na sede 24 horas por dia; não existe porém nas 
comunidades rurais. Existe também um projeto de energia 
alternativa solar para toda a sede. No momento, 80 casas, 
um pouco retiradas da ·sede, já estão equipadas e usando 
energia solar. 

Acesso e Transporte: 

Acesso/ 
Transporte 

O acesso à sede é unicamente via fluvial. 
Há recreios diários, com freqüência três a quatro vezes , 
mas a condução mais usada é a canoa rápida que atravessa 
em doze minutos. 

Economia: 

Principais 
Atividades Pecuária, pesca e agricultura, sendo a cidade de Manaus o 

seu principal mercado de distribuição. 

Apoio Turístico: 

Alojamento Não tem. 

Restaurantes Há três restaurantes simples e algumas lanchonetes. O 
restaurante "A Ressaca", o melhor dos três, oferece comida 
regional, a preços modestos, e tem urna capacidade para 
vinte pessoas. 

4.4.5 Oferta Ecoturística 

Atrativos Naturais: 

Lagos Há vários lagos no município, incluindo: Lago do Gavetão, 
tendo como principal atração Vitória Régia ( Vitória 
amazônica), Lago do Pássaro, para passeio de canoa, tendo 
como principal atrativo a pesca esportiva, e Lago do Rei, 
onde se pode observar com freqüência Macaco de Cheiro 
( Saimíri sciureus), Macaco Prego ( Cebus ape/la), bicho 
Preguiça (Bradypus tridactylus) e Jacáre (Caiman 
crocodilus). 
Observação: Durante a época seca, quando o nível da água 
baixa excessivamente, o acesso aos lagos é difícil. 

49 



Município de Careiro da Várzea 

· Observação' de pássaros é uma atividade possível o ano 
inteiro. 

Parques/ 
Reservas 

Não tem unidade de conservação. Há um projeto de 
proteção ao Lago Joanlco, que permitirá pesca esportiva no 
futuro. 

Atrativos Históricos e Culturais= 

Festas/ 
Comemorações 

A Festa da Padroeira da sede. É uma festa anual 
religiosa, celebrada a 20 de Agosto. 
Festival da Melancia é uma festa de características 
folclóricas que ocorre no mês de setembro. 

Ambas as festas atraiam cerca de 1.500 pessoas dos 
municípios vizinhos. 

Museu Não tem. 

Artesanato Visitamos o Sr. Egídio, que tem um verdadeiro "museu" no 
seu flutuante onde ele exibe trabalhos feitos de madeira. 
Há vários outros artesãos que trabalham em talha da 
madeira, palha e cerâmica. Outros artigos 'resúttentes da sua 
criatividade são colares, pulseiras, bibelôs, etc., 
provenientes de produtos da selva tais como sementes, 
frutos e raízes. 

4.4.6 Produtos Com Potencial Ecoturístico 

Não existe nenhum equipamento ou produto estabelecido no 
município. 

4.4.7 Fluxo-Turístico Atual e Potencial 

A visitação turística é mínima devido à falta de produtos e 
desenvolvimento de atrativos turísticos. Barcos que visitam o 
Lago do Rei não param na sede, porque alegam que não há nada 
para comprar, ou visitar. 

Turistas que transitam pelo, município a caminho do "Amazon 
Lodge" não param pela mesma razão. 

4.4. 8 Observações 

A sede é uma cidade pequena, com algumas ruas arborizadas e 
geralmente limpas. Algumas das casas são tipo palafitas, pintadas e bem 
cuidadas. Não existe poluição sonora ou visual. A atmosfera é acolhedora, de paz 
e tranqüilidade. 
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1v1u111c1p10 de Ca1 e11 o da Varzea 

Terra Nova é uma área na mesma ilha onde fica localizada a sede, 
composta de duas comunidades, São Francisco e São. José. As casas estão 
bem cuidadas, pintadas e com flores nos jardins. Também há seringais o que é 
uma atração turística. Barcos que visitam o "Encontro das Aguas" têm tendência 
a visitar estas comunidades sobretudo quando o nível das águas é baixo. 

4.4.9 Recomendações 

Aspectos ambientais 
Estabelecer um centro de visitação tendo como tema a 
borracha. 
Demarcar áreas para a prática da pesca esportiva. 
Renovar e manter o ponto de chegada da balsa que atinge três 
municípios (Careiro da Várzea, Careiro e Autazes). 

Aspectos sociais 
Apoiar e encorajar artesãos a diversificar o seu produto. 
Incentivar o Sr. Egídio na abertura de uma exposição artesanal 
permanente no seu flutuante e a dar aulas de artesanato. 
Desenvolver um projeto junto com a comunidade da Boca do 
Lago do Rei a fim de incentivar turistas a visitarem a área. 

Aspectos econômicos 
Desenvolver produtos para atrair os turistas que diariamente 
visitam o "Encontro das Águas" como por exemplo um 
restaurante. 
Desenvolver produtos para atrair visitantes para a sede como, 
por exemplo, a venda de coco gelado. 
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MAPA 6 

MUNICÍPIO DE IRANDUBA 
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4.5 MUNICÍPIO DE IRANDUBA 

Responsável da Prefeitura entrevistado: Sr. Othon Gomes de Oliveira, Secretário 
de Planejamento. 

4.5.1 Aspectos Físico-Geográficos 

Localização 

Sede Municipal 

Superfície 

Distância 

Clima 

Latitude: 03º 1 T 05" , Sul 
Longitude: 60º 11' 1 O", Oeste 

lranduda está situada na margem esquerda do Rio 
Solimões. 

2.213Km2 

A sede encontra-se a 25 km da capital, em linha reta. 

Segundo o sistema de Koppen: Tropical úmido; 
Precipitações: entre 2.000 e 2.500 mm por ano. 
Freqüência média das precipitações no ano: superior a 180 
dias. 
Trimestre mais seco: julho ,agosto, setembro. 
Trimestre mais chuvoso: fevereiro, março, abril. 
Temperaturas: máxima= 31ºC, mínima= 23 ° C 
média= 26,SºC 
Umidade relativa do ar em média: acima de 85%. 
Insolação: 2.000 horas por ano. 

4.5.2 Aspectos Populacionais 

População 

Comunidades 
Rurais 

Grupos 
Indígenas 

26.612 habitantes, 8,474 na sede os restantes em 
comunidades rurais.9 

Há 82. 

Não tem 

4.5.3 Infra-Estrutura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação 

Taxa de a 
Analfabetismo 

Na sede há escolas de 1 º e 2º grau. 

41,58%1º 

9 Censo 1996, IBGE 
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Equipamento 
Médico Hospitalar Existe um hospital na sede. 

Outros Serviços: 

Comtmicação 

Banco 

Combustível: 

Água 

Energia elétrica 

Coleta de lixo 

Transporte e Acesso: 

Acesso/ 
Transporte 

Economia: 

Principais 
Atividades 

Apoio Turístico: 

Hotéis 

Restaurantes 

A sede disoõe de serviços postais e telefônicos. 

Há uma agência do BEA. 

Há vários postos de gasolina e diesel na sede. 

Fornecida pela COSAMA 

24 horas por dia. O gerador acaba de ser ampliado. 

É feito de uma maneira irregular. 

Por via terrestre e fluvial. 
Terrestre - depois de atravessar por balsa, tem a estrada 
AM-070. A viagem faz-se em menos de uma hora 

Fluvial - por barco regional, o trajeto leva cerca de três 
horas; por lancha rápida, uma hora. 

Olarias, turismo, horticultura. 
Observação: O município tem mais de oitenta olarias. O 
entrevistado estima ·que elas empregam ao redor de 4.000 
pessoas. . 
lranduba é o maior produtor de mamão, do estado. 

Um hotel de bom nível na sede "Verdes Matas". 
Capacidade: dezesseis quartos. 
Observação: Reparamos que neste hotel, o dono guarda, as 
latas de a/umf nio a fim de reciclagem. 

Há dois restaurantes simples na sede: Las Vegas e Forno 
de Lenha. 

1ºIBGE 1991 
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Murucipio de lranduba 

r, 
»<. 

4.5.4 Oferta Ecoturística 

Atrativos Naturais: 

Cachoeira 

Lagos 

Praias 

Parques/ 
Reservas 

Cachoeira do Castanho encontra-se a cerca de 25 km da 
sede, também é conhecida como Cachoeira de Paricatuba. 

Existem vários: Lago do Limão, Lago Acajatuba, Lago do 
Guedes e Lago Janauary, 

Bonitas praias de areia fina e branca. 
Observação: segundo o entrevistado, só o município de 
lranduba tem praias o ano inteiro. 

O município abriga uma parte do Parque Estadual Rio Negro 

Atrativos Históricos e Culturais: 

Festas/ 
Comemorações 

r: 

Sítios 
Arqueof ógicos 

r> 

Museus 

Artesanato 

r: 

Festa do Mamão, ocorre em abril, na comunidade de 
Caldeirão. Este evento teve início em 1997. 
Festival Folclórico, em julho. 
Festa do Dourado, na Ilha Jacurutu. 

O município possui bastantes vestígios arqueológicos e o 
entrevistado acha que poderia abrir um museu de 
arqueologia, na antiga leprosaria de Paricatuba. 

Não tem, porém há um sitio histórico de grande importância 
na Vila de Paricatuba. O lugar é conhecido corno a antiga 
leprosaria, mas antes parece ter sido urna hospedaria para 
imigrantes e depois a cadeia. O prédio data da 
administração do governador Eduardo Ribeiro (1896). 
Observação: O edifício está em fase de ser tombado. 

Tem muitos artesãos no rnurucrpro, principalmente nas 
comunidades de Janauary e do Lago Acajatuba. 

Observações: O Sr. Othon estima que só em Acajatuba tem 
quatro comunidades, onde cerca de cem pessoas vivem do 
artesanato. . . 

Verificamos também que em Janauary, o artesanato vendido 
aos turistas que visitam o Encontro das Águas, é a primeira 
atividade econômica do local e envolve muitas pessoas. 
Na sede da prefeitura vimos cartazes anunciando vários 
cursos de artesanato em Cacau Pireira (talha de madeira, 
serigrafia e cerâmica). · 
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Município de lranduba 

O artesanato está comercializado nas comunidades, mas 
também em Manaus (no mercado municipal por exemplo). 

4.5.5 Produtos com Potencial Ecoturístico 

Alojamento 
De Selva 

Ariaú Amazon Towers, Acajatuba Jungle Lodge, 
Terra Verde, Lago Salvador e Pousada do Rio Ariaú (Ver 
Seção Alojamento de Selva). 

Observação: ,Há empreendimentos não cadastrados no órgão 
estadual de turismo como o hotel/ restaurante do Kuni no 
Açutuba, que se encontra numa área de 15 km2, frente ao Rio 
Negro, porém com potencial ecoturístico. 

4.5.6 Fluxo Turístico Atual 

O fluxo é muito grande, mas muito difícil de medir, pois se 
muitos turistas circulam no território do município, o retorno 
para o dito município é pequeno. Como já foi mencionado, 
vários hotéis de selva encontram-se neste município. 

Observação: A prefeitura gostaria de convencer o dono do 
Ariaú para que apareça o nome de lranduba na sua 
propaganda. Até agora, aparece só o nome de Manaus, ' 
enquanto que o dono pediu isenção fiscal a lranduba. 

As excursões de um dia e meio dia mais freqüentadas da 
região ("Encontro das Águas" e Lago Salvador) ocorrem no 
território de lranduba. São milhares de pessoas por mês na 
época mais frequentada. 

4.5.7 Observações 

O potencial turístico existente no município é enorme devido à . 
situação geográfica de lranduba, embora não pareça haver muita preocupação 
ambiental. O Sr. Othon disse estar fazendo uma pesquisa para um plano de 
turismo no município. 

4.5 8 Recomendações 

Aspectos ambientais 
Estabelecer um Centro de Visitação no Lago Janauary. 
Incentivar o turismo de observação de pássaros nesta 
área. Uma torre de observação atrairia turistas a este 
local devido à sua situação privilegiada entre os Rios 
Negro e Solimões. 
Renovar e manter o ponto de chegada da balsa que 
atinge três municípios (lranduba, Manacapuru e Novo 
Airão). 
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Murucrpro de lranduba 

Aspectos sociais 
Incentivar a diversificação e melhoria de qualidade do 
artesanato (ver artesãos). 
Desenvolver um programa educativo, e atividades 
alternativas para as crianças, cuja renda provém de 
"passear" e mostrar animais presos aos turistas. 
Estimular o tombamento do prédio antigo em Paricatuba. 

! ,,.... 
! ,"\ • r 
\ 

Aspectos econômicos 
Incentivar os empreendimentos já existentes a participar 
mais das finanças municípios de lranduba (escolhendo 
por 'exemplo de pagar seus impostos lá em vez de em 
Manaus). 
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MAPA 7 

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA 

Legenda 
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FIGURA 4 
ltacoatiara 

Horto Florestal com projeto de reciclagem 
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Mu111cip10 de ltacoatiara 

4.6 MUNICÍPIO DE ITACOATIARA 

Responsáveis da Prefeitura entrevistados: 
Secretária Municipal do Meio Ambiente - (SEMMA) 

Sra. Ojilma Barros - Secretária de Meio Ambiente 
Sr. José Raimundo Lopes da Costa 
Sr. Oswaldo Araújo da Silva 

4.6.1 Histórico 

Os primeiros habitantes da área eram índios de várias tribos: 
Anicoré, Aponariá Caruaxiá, Baré etc.. Em 1759, a vila de Serpa foi criada pelo 
governador da Capitania do Rio Negro, Joaquim de Mello e Póvoas. Após 
"portuguezar" os nomes passou a chamar-se Nossa Senhora do Rosário de 
ltaquatiara. O nome significa "pedra riscada", em Tupi Guarani, pois tinha 
antigamente muitas pedras gravadas, pinturas rupestres, nos barrancos à entrada 
do porto. 

4.6.2 Aspectos Físico-Geográficos 

Localização 
da Sede 

Latitude: 03º 08' 35", Sul 
Longitude: 59° 26' 39", Oeste 

Sede municipal ltacoatiara, encontra-se na margem esquerda do Rio 
Amazonas. 

Superfície 8.949km2 

Distância A sede situa-se a 175 km de Manaus, em linha reta. 

Clima Segundo o sistema de Koppen: Tropical úmido. 
Precipitações: entre 2.000 e 2.500 mm por ano. 
Freqüência média das precipitações no ano: mais de· 180 
dias. ·· 
Trimestre mais seco: julho, agosto, setembro. 
Trimestre mais chuvoso: fevereiro, março, abril. 
Temperaturas: máxima= 31ºC, mínima= 23ºC, 
média= 26,5°C. 
Umidade relativa do ar em média: superior a 85%. 
Insolação: 2.000 horas por ano. 

4.6.3 Aspectos Populacionais 

População 64. 937 habitantes; 43.346 residentes na sede, os restantes 
em comunidades rura is.11 

Comunidades 
Rurais Existem 225. 

11 Censo 1996, IBGE. 
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Grupos 
Indígenas Não tem. 

4.6.4 Infra-Estrutura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação Escolas na sede incluem 1 º e 2º grau. 
Nas comunidades até a 8ª série. 
A Universidade de Amazonas tem algúns cursos no Campus 
Avançado e planos para ampliação. 

Taxa de 
Analfabetismo 31,16%.12 

Equipamento 
Médico Hospitalar Um hospital na sede 

Outros Serviços: 

Comunicação Serviços postais e telefônico. 

Combustível Vários postos de gasolina. 

Bancos Cinco agências bancárias na sede. 

Água A sede é abastecida de água potável pela COSAMA, que 
segundo o entrevistado presta um serviço ótimo. 

Coleta de lixo O lixo é recolhido regularmente e colocado num aterro aberto. 

Reciclagem Existe um projeto por parte da prefeitura de coleta seletiva de 
lixo. 

Energia Elétrica Há energia 24 horas por dia, mas tem muitos cortes. 

Acesso e Transporte: 

Acesso/ 
Transporte 

Acesso à sede é por via terrestre, aérea e fluvial. 
A estrada AM-01 O (Manaus/ltacoatiara) é asfaltada. Desde 
Manaus são 269km'. 

Há ônibus para Manaus de duas em duas horas. 
Existem 150 taxi lotação. 
Barcos regionais levam cerca de doze horas para Manaus. 
O aeroporto tem porte para grandes aeronaves. A pista é 
de 1.600m e há planos para ampliação. Vários aviões 
presidenciais já pousaram no local. Não existem vôos 
comerciais, mas há vôos charter com certa freqüência. 

12 IBGE 1991 
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Murucipro de ltacoatiara 

Economia: 

Atividades 
Principais 

Exploração de Madeira. Existem no município quatro 
grandes empresas (Carolina, Madeira Mil, Gethal e 
Braspor) empregando cerca de 1.000 pessoas. 
município é conhecido por possuir um porto graneileiro 
para armazenagem de soja que vem do Mato Grosso. A 
companhia Hermasa que projetou empregar cerca de 6,000 
pessoas no município hoje emprega 100. 
Os bancos empregam cerca de 50 pessoas, e a prefeitura 
2.600. 

Apoio Turístico: 

Alojamento Existem dezesseis hotéis na cidade com um total de 417 
leitos. 

O Amazon Resort, localizado no quilómetro 160, é um 
empreendimento de nudismo que atrai visitantes locais, 
nacionais e internacionais; não é conhecido como alojamento 
de selva. 

Restaurantes Existem muitos restaurantes e lanchonetes na cidade, 
inclusive dois, na orla fluvial, com uma bonita vista sobre o 
Rio Amazonas. 

4.6.5 Oferta Ecoturística 

Atrativos Naturais: 

Lagos Há varras no município, incluindo: Lago de Serpa, Lago/ 
Paraná do Jacaré, Lago/ Rio Ararí. 

' 
Existem projetos de conservação para os três lagos, um deles 
já aprovado, o do Lago de Serpa. Este projeto servirá como 
modelo para os outros dois. Os planos incluem educação 
ambiental para as comunidades e participação das mesmas, 
construção de um auditório, museu, parque temático, aviário 
e trilhas suspensas. 

Cachoeiras Há várias. 

Horto Municipal O horto possui uma cerca feita de matéria reciclada 
experimental. Se der certo, no clima Amazónico, este tipo de 
material reciclado será usado em outras estruturas. 

Bosque Seringai. Não é muito bem cuidado, mas tem potencial corno ponto de 
interesse ecoturí stico. 
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Atrativos Históricos e Culturais: 

Festas/ 
Comemorações 

Sítios 
Arqueológicos 

Galeria de arte 

Artesanato 

O FECANI (Festival da Canção de ltacoatiara), realizado de 3 
a 6 de setembro é o p-incipal festival da cidade. É um 
concurso de apresentações musicais que vem sendo 
realizado há quinze anos. Atualmente, tem mais de trinta 
participantes. É freqüentado por visitantes de Manaus, 
Belém, Boa Visita e do resto do pais. 
Observação: A área onde se realiza o festival é inadequada 
tanto para os músicos como para os espectadores. 

Existem dois locais principais: 
O Sítio ltacoatiara com petróglifos "Pedra das Caretas" e 
"Careta Sorridente" fica junto ao porto da cidade, próximo do 
mercado; o Sítio Província das Caretas fica localizado no Rio 
Urubu, na estrada AM-01 o. 

Há uma pequena galeria que também atua como museu. 
Fica num prédio antigo, num alto barranco, na margem do Rio 
Amazonas. 

Existe uma associação de artesãos que trabalham em 
tecelagem, cestaria, ouriços de castanha e xilografia. Existe 
uma loja de artesanato pequena. 

Há uma iniciativa por parte das oficinas de lutheria para a 
construção de instrumentos musicais de corda. 

4.6.6 Produtos com Potencial Ecoturistico 

Alojamento 
De Selva 

Amazon Swiss Lodge e Amazon Camp (Ver Seção 
Alojamento de Selva) 

4.6.7 Fluxo Turístico Atual 

Com a exceção do festival musical - FECANI, ltacoatiara pode 
ser chamada de "sítio de passagem". Barcos passam, mas 
geralmente só para abastecer na ida para o festival em 
Paríntins, em junho. Navios de cruzeiro passam na frente da 
cidade, raramente parando. Viajantes do interior, saem do 
barco regional em ltacoatiara e pegam o ônibus que os leva a 
Manaus mais rapidamente. 
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4.6.8 Observações 

As três pessoas entrevistadas têm uma visão ampla e vontade de 
trabalhar. Um plano de turismo está sendo elaborado. Contudo, parece que a 
Secretaria do Meio Ambiente está nas vésperas de ~xtínção por falta de interesse 
do atual prefeito que não dá importância a questões do meio ambiente. 

Visual do Município: ao chegar na cidade por estrada, nota-se que 
muitas pessoas usam bicicleta, moto ou se deslocam a pé. As avenidas são 
largas arborizados e as faixas nos cruzamentos são desenhadas com cifras de 
música, o que é bastante criativo. 

A cidade possui muitos prédios antigos, a maioria em bom estado 

O panorama do Rio Amazonas é desfrutado de um barranco alto, 
arborizado, com praças e prédios antigos. O porto é moderno e adequado para 
receber navios de pequeno porte. 

1 

Esta panorâmica, combinada com prédios antigos infunde uma 
sensação de grande tranqüilidade. 

4.6. 9 Recomendações 

Aspectos ambientais 
Incentivar a pesquisa e preservação das pedras riscadas 
(petroglifos). 
Apoiar as iniciativas locais da Secretaria do Meio Ambiente 
e Departamento de Turismo na investidura de áreas 
protegidas. 

Aspectos sociais 
Apoiar e desenvolver o trabalho iniciado em lutheria. 
Desenvolver os talentos musicais do município 
Incentivar a pesquisa histórica da cidade, apoiando e 
subsidiando o museu da cidade. 

Aspectos econômicos 
Envolver as indústrias madeireiras e o terminal graneileiro 
em ecoturismo, através de visitas organizadas a estes 
locais. Isto poderá dar origem a parcerias. 
Incentivar o "turismo de passagem" a parar na sede. Isto 
poderá ser feito através da divulgação de produtos, por 
exemplo o museu (precisa ser restaurado e organizado), e 
da redução de impostos portuários atualmente aplicados a 
navios. 
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MUNICÍPIO D ANACAPURU 

Legenda 

O Sede do Municlplo 

e Vila/ Comunidade 
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FIGURA 5 

Manacapuru 

Prefeitura Municipal 

Embaixo: "Paraíso D'Angelo" 
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Lago Calado 

- 
Igreja na sede 



r Município de Manacapuru 

,.r 4.7 MUNICÍPIO DE MANACAPURU 
/> 

Responsável da Prefeitura entrevistado: Sra. Maria de Lourdes Ribeiro Vasques, 
Responsável pela Comunicação da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente 

4.7.1 Histórico 

r: Originário de uma aldeia de índios Muras, Manacapuru foi fundada 
em 1786. Em 1865, foi criada a freguesia de Nossa Senhora de Manacapuru. A 
vila de Manacapuru passou a ser cidade em 1932 . 

4. 7.2 Aspectos Físico-Geográficos 

.,..--., Localização 
da Sede 

Latitude: 03º 17' 59" Sul 
Longitude: 60º 37' 14" Oeste 

Sede Municipal Manacapuru, encontra-se na margem esquerda do Rio 
Solimões. 

Superfície 7.367km2 

Distância A sede dista 68 km de Manaus, em linha reta. 
·•r 

Clima Segundo o sistema de Koppen: Tropical úmido. 
Precipitações: entre 2.000 e 2.500 mm por ano. 
Freqüência média das precipitações no ano: superior a 180 
dias. 
Trimestre mais seco: julho, agosto, setembro. 
Trimestre mais chuvoso: fevereiro, março, abril. 
Temperaturas: máxima= 31ºC, mínima= 23ºC, média= 
26,5ºC. 
Umidade relativa do ar em média: superior a 85%. 
Insolação: 2.000 horas por ano. 

r- 
i • 

4.7.3 Aspectos Populacionais ... 

População 66.577 habitantes; 40.246 residentes na sede, os restantes 
em comunidades rurais.13 

Comunidades 
Rurais Há 172. 

,, r- 
Grupos 
Indígenas 

Há um terreno demarcado pela Prefeitura para futura área 
indígena; um grupo de Saterê Mauê mora na área do Rio 
Ariaú. ,, ,,......_ 

13 Censo 1996, IBGE 
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Município de Manacapuru 

4. 7.4 Infra-Estrutura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação Escolas na sede incluem 1 º e 2º grau. 
Nas comunidades até a 8ª série. 

Taxa de 
Analfabetismo 

Equipamento 
Médico Hospitalar 

Outros Serviços: 

Comunicação 

Banco 

Combustível 

Água 

42,65%.14 

Há um hospital com quatro médicos, dos quais dois são 
residentes no município e oito postos de saúde na sede. 
Um barco hospitalar está equipado para atender as 
comunidades. 

A sede dispõe de serviços postais e telefônicos. 

Várias agências bancárias. 

Vários postos de gasolina e diesel. 

Tratamento de água pela COSAMA, e poços artesianos em 
alguns bairros. 

Energia Elétrica A sede está equipada com um novo gerador que providencia 
energia 24 horas por dia. 

Coleta 
De lixo Recolhido regularmente 

Acesso e Transporte: 

Acesso/ 
Transporte 

Acesso por via terrestre, aérea e fluvial. 
Terrestre - Depois de atravessar na balsa Manaus/Cacau 
Pireira, tem 84 Km pela AM-070, asfaltada. 

Fluvial - Três barcos recreios diários para Manaus, a viagem 
é de quatro horas. 

Aérea - Uma pista de pouso com 1.200m de comprimento; 
não tem vôos comerciais. 

14 IBGE 1991 
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Economia: 

Atividades 
Principais 

Apoio Turístico: 

Alojamento 

Restaurantes 

Balneário 

4.7.5 Oferta Turística 

Atrativos Naturais: 

Lago 

Parques/ 
Reservas 

Município de Manacapuru 

Agricultura, pecuária, extrativismo e pesca. 

Vários hotéis pequenos com um total de 187 leitos. 

Existem dois hotéis de lazer na periferia da sede: Evanstur e 
Paraíso D'Angelo. 

Evanstur está localizado no lago Miriti e tem treze 
apartamentos com ar condicionado, televisão e frigobar. 
Também tem chalés. O restaurante é amplo. 
Paraíso D'Angelo também está localizado no Lago Miriti. 
Tem dezesseis chalés e espaço para camping, um 
restaurante amplo, lanchonete' e flutuante com bar no meio 
do lago, uma piscina natural, feita com toras de madeira 
delimitando a área. Também possui uma área de pesca, e 
outra para andar a cavalo e charrete. 

Os planos do proprietário são de tornar a sua residência 
numa pousada, e vender o produto no mercado internacional. 
A residência é impressionante devido ao trabalho em madeira 
feito por cinco artistas locais. 

Há mais de vinte restaurantes, a maioria funcionando só nos 
fins de semana. 

A Orla de Miriti é uma calçada ladeada de restaurantes e 
áreas de lazer e praia, localizada no lago Míriti ainda na zona 
urbana. 

Há inúmeros lagos, igarapés e rios. 

Uma parte do Parque Estadual do Rio Negro e a Reserva 
Biológico Abufari encontram-se no município. 

Atrativos Históricos e Culturais: 

Festas/ 
Comemorações 

Festa da Ciranda, realizada no fim de agosto. 
Aniversário da cidade no dia 16 de julho. 
Feira do Artesanato realizada em abril. 
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Municipio de Manacapuru 

• município está tentando reativar outras festas como a da· 
Malva e a do Peixe. 

O Parque do lngá é um anfiteatro com palco amplo e 
capacidade de 30.000 pessoas, ao lado da Rodoviária onde 
parte desse manifestações ocorrem. 

Museu da Cidade Um dos prédios mais antigos da cidade está sendo restaurado 
para vir a ser o museu da cidade, com espaço para 
exposições. É previsto abrir em abril de 1999. Os arquivos 
da antiga Casa da Cultura serão incorporados ao Museu. 

Artesanato Tem dez artesãos que fazem mobiliário e outros trabalhos em 
madeira e vime. Trabalham nos seus próprios ateliês, e um 
comercializa os seus produtos no Japão. 

4.7.6 Produtos com Potencial Ecoturístico 

Hotéis Paraíso D'Ángelo, e o Projeto Ecoturístico no Lago Piranha 
(veja observações) 

4. 7. 7 Fluxo Turístico Atual 

O fluxo turístico atual é basicamente regional e ocorre 
durante festivais e nos fins de semana. O MN Dona Carlota, 
um pequeno navio baseado em Manaus, visita uma vez por 
ano. 

4.7.8 Observações 

O prefeito tem um projeto "ecoturistico" no Lago da Piranha, onde 
moram 53 famí!ías. Não conseguimos muita informação quando visitamos o 
muntcipto. Inclusive, fomos informadas que é um projeto meio sigiloso. Parte da 
informação que temos vem do setor da economia do Jornal A Crítica do dia 25 de 
setembro de 1998, a outra parte de D. Lourdes da prefeitura. 

mercado alvo é o estrangeiro 
flutuante, que está sendo construído em Manaus para este 
projeto, deverá estar pronto até o final de 1998. Terá vinte 
apartamentos. Os efluentes diz o artigo serão devidamente 
tratados. 
A comunidade está a ser capacitada, mas não conseguimos saber 
por quem. 
Algumas famílias terão · uma pessoa que atuará como guarda 
florestal e receberá um salário mínimo. Fomos informadas que, 
competirá à comunidade gerênciar o produto. 

Conversando com pessoas na comunidade de Palestina, soubemos 
que há tempos houve um produto turístico no Lago Calado - um flutuante, que 
fechou há quatro anos. Não conseguimos descobrir porque fechou. É uma área 
bonita, e a comunidade é aberta à idéia de ecoturísmo. 
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Município de Manacapuru 

Observamos um Clube de Lazer e Pesca em vias de construção no 
quilômetro 76 na estrada de AM-070 (Cacau Pireira!Manacapuru). Já· tem seis 
chalés pequenos construídos, cada um com ar condicionado, calçadas de 
cimento, e um restaurante estilo chapéu de palha. 

rr-. 
visint do Município: nota-se que a infra-estrutura melhorou nos 

últimos anos. 

4.7.9 Recomendações 

Aspectos ambientais 
Apoiar e orientar a Prefeitura no Projeto de Ecoturismo no 
Lago Piranha. 

Aspectos sociais 
Reativar e orientar ecoturismo na comunidade de Palestina 
no Lago Calado. 

r>. 

Aspectos econômicos 
Recuperar e restaurar o patrimônio histórico 
Apoiar iniciativas e supervisionar na recuperação do Centro 
Museu da Cidade. 
Assistir na construção de um pequeno museu do Peixe 
Estabelecer convénio com o INPA para fundar um centro 
de tratamento de peles de peixe para fins comerciais e 
turísticos. 
Incentivar o Sr. D'Angelo a transformar a sua casa, toda 
feita em madeira talhada, num produto ecoturístico. 
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Município de Manaus 

1 

ir 
4.8 MUNICÍPIO DE MANAUS 

Responsável da Prefeitura entrevistado: Sr lv.ano Cordeiro, presidente da Fundação 
Municipal de Turismo - FUMTUR. 

Por ser a capital do Estado do Amazonas, e o ponto de entrada do Pólo 
de Ecoturismo, Manaus terá neste capitulo um tratamento privilegiado. 

r: 4.8.1 Histórico 
ir 
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Habitada por várias nações indígenas (Barés, Manaus, Tarumã, Muras 
e Corococó) a região de Manaus viu instalarem-se as primeiros invasores brancos 
em 1669, quando foi edificado um forte pelos portugueses. A partir desse momento 
e até à época conhecida como" época da borracha" cujo auge foi entre 1880 e 191 O, 
a pequena aldeia vivia da colheita das "drogas do sertão" (canela, cravo, cacau, etc.) 
e de raras atividades artesanais. Manaus tornou-se capital do Estado em 1808. A 
borracha deu à cidade um conjunto de prédios, que ainda hoje atraem turistas do 
mundo inteiro. Viveu uma segunda era de prosperidade com a implantação da Zona 
Franca em 1967. Esse ciclo estendeu-se até os meados dos anos 90. Hoje, grande 
cidade de mais de 1 milhão de habitantes, Manaus tenta adaptar-se à globalização 
da econômica. 

4.8.2 Aspectos Físlco-Geoqráflcos 

Localização Latitude: 03° 06' 07" Sul 
Longitude: 69° 01 '30" Oeste 

Sede Municipal Manaus situa-se na margem esquerda do Rio Negro, a alguns 
quilômetros da sua confluência com o Rio Solimões e a 1.700 
Km em linha reta do litoral atlântico. 

Superfície 11.458 Km2 

Clima Tropical úrnido. 
Precipitações: média anual: 2291.8 mm e 190 dias de chuva. 
Meses mais quentes: de agosto a novembro. 
Temperaturas: máxima: 31°, mínima: 23º. 
Umidade relativa do ar superior a 85%. 

4.8.3 Aspectos Populacionais 

r: 
(' 

População 1.157. 357 habitantes.15 

15 Censo 1996, IBGE 
87 

1 

1r 



Município de Manaus 

Grupos 
indígenas Ainda existem alguns grupos isolados no município. Um 

encontra-se no Igarapé Tarumã-Açu, outros dois perto do Rio 
Cuieiras, frente ao Arquipélago das Anavilhanas. 

4.8.4 Infra-Estrutura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação Encontram-se na sede escolas de todos os níveis do pré - 
escolar até à Universidade do Amazonas. Existe também uma 
rede importante de escolas e faculdades particulares. 

Grau de 
Analfabetismo 16,73%16 

Equipamento 
Médico- Hospitalar 

Existem vários hospitais para atender a maioria dos casos de 
doenças, inclusive as mais graves. O serviço público, ainda 
insuficiente, tem o apoio de uma rede eficiente de hospitais e 
clínicas particulares. 

Outros Serviços: 

Comunicação Manaus dispõe de serviços de correio, de entrega rápida via 
aeroporto internacional; Serviços telefônicos, celular e de vários 
canais de televisão, também via satélite. 

Banco Os principais bancos brasileiros (e alguns estrangeiros) estão 
presentes na sede. 

Combustível O abastecimento é re_gular graças à refinaria de petróleo, situada 
perto do Distrito Industrial. 

Água Ela é fornecida pela COSAMA e sofre um tratamento à base de 
cloro. 

Energia Elétrica É, nos últimos tempos, o problema maior de Manaus que viveu 
durante os anos 97 e 98 racionamentos drásticos.' Hoje, a 
situação melhorou mas ainda não está totalmente resolvida. Os 
cortes de energia são menos freqúentes mas ainda não 
desapareceram. 

16 IBGE 1996 
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Município de Manaus 

r: Coleta de lixo A coleta de lixo é organizada e regular no centro, nos bairros 
residenciais e na maioria dos subúrbios. O lixo recebe 
tratamento no 'aterro sanitário na estrada AM01 O. 
Observação: Apesar de alguns esforços por parte da Prefeitura 
para sanear os igarapés da sede, a situação ainda não é 
satisfatória, em grande parte por falta de educação dos 
moradores. 

r: 

r 

Reciclagem Existe agora em Manaus, uma usina para reciclagem de latas de 
alumínio, o que ajudou muito a conscientizar a população da 
necessidade de separar o lixo. A coleta seletiva é feita só em 
algumas áreas da cidade. 

r: 

r 
r 
r: 

Acesso e Transporte: 

Acesso/ O acesso a Manaus é por via aérea, fluvial e Transporte 
terrestre. 

r 

Por via aérea. 
• Manaus dispõe de um aeroporto internacional. Existem 

vários vôos nacionais e internacionais ligando-a a outras 
cidades amazônicas e ao resto do país. Internacionais, há 
uma ligação direta entre Manaus e Miami e com diversos 
países da América do sul. 

Por via fluvial. 
• Existem ligações regulares desde Belém (no Pará), até à 

fronteira com o Peru e a Colômbia (Tabatinga), e com todas 
as cidades intermediárias, bem como no Rio Negro. 

• Os turistas usam muito pouco os barcos regionais para ter 
acesso a Manaus. Os que usam essa via são os passageiros 
dos cruzeiros marítimos e fluviais e dos navios de excursão, 
segmento que vem crescendo nos últimos anos. 

Observação: Atualmente, o estado do porto não está adequado 
para receber turistas .. 
Por via terrestre. 
• A estrada BR-174, recentemente asfaltada permite ligações, 

não somente com o Estado de Roraima. mas com a 
Venezuela e por conseqüência o Caribe. 

• A estrada BR-319 quando for reaberta - as obras estão 
começadas - ligará Manaus ao centro e ao resto do pais. 
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Economia: 

Principais 
Atividades A principal atividade de Manaus, continua sendo a fabricação de 

produtos eletrónicos e eletrodomésticos no Distrito Industrial. 

r 
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Apoio Turístico: 

Alojamento Existem numerosos hotéis na cidade, de todas as categorias (da 
pensão simples ao hotel de luxo). A capacidade dos principais 
hotéis ultrapassa 4000 leitos. 

Restaurantes São numerosos e oferecem todos os tipos de comida, da 
regional à internacional. 

Balneário A praia da Ponta Negra, sob a administração da FUMTUR, 
mudou de aparência esses últimos anos para virar um cartão de 
visita a mais para Manaus. É um lugar de encontro, nos 
pequenos bares, de prática de esporte e de caminhada. 

Vários balneários particulares encontram-se ·também na cidade, 
especialmente ao longo do Igarapé do T arumã. · 

4.8.5 Oferta Ecoturística 

Atrativos Naturais: 
Com seus lagos, igarapés, cachoeiras, "Encontro das Águas", 
Arquipélago das Anavilhanas. Manaus oferece uma grande 
variedade de atrativos, apesar de ser · uma cidade populosa. 
Dentro desses atrativos destacam-se: 

A Reserva Florestal Ducke, pertencendo ao INPA É o lugar 
onde os cientistas deste órgão instituto fazem para a 
pesquisa de campo. A reserva dispõe de uma torre bastante 
apreciada pelos observadores de pássaros. 
Parque Municipal _do Mindú, criado em 1994 sob a 
administração da SEDEMA. Ele oferece várias trilhas 
suspensas, trilhas interpretativas, um orquidário, uma 
biblioteca, um canteiro de plantas medicinais e um grande 
anfiteatro coberto, com uma área acima de 300.000 metros 
quadrados. No seu recinto encontra-se um refúgio para o 
Sauim de Coleira (saguinus bicolor), um macaco endêmico, 
em via de extinção. O Parque do Mindú promove junto às 
escolas cursos de educação ambiental. 
O Bosque da Ciência, pertencendo ao INPA e dentro da sua 
área, foi criado no intuito de promover junto à comunidade 
uma conscientização no que diz respeito aos problemas de 
preservação e de educação ambiental. O parque organiza 
visitas para as escolas e já publicou livretos de 
"conhecimento do meio ambiente". O bosque, além de trilhas 
suspensas, permite aos visitantes, dentro da "Casa da 
Ciência" acompanhar uma parte dos trabalhos do INPA. O 
parque oferece também tanques com peixe-boi, um viveiro 
com ariranhas, um lago com jacarés e vários animais em 

90 

.., 
..,,J .., 
.._; 
.;,; j. ._, 
""" ·.., 
..,,,; 
;,; 
...; 
~ 
;J 
...; 
...,; 
-::.; 
...,; :., .., 
..,,; 

~' ..., 
~ ., 
.;J 
~ •... 
,.,.i 
:;; 
~ 
..,,J 
...,J 

""" 
...,; 
..; 

... l~,- ; 
.,,, 



Município de Manaus 

liberdade, especialmente cutias e preguiças. O "Paiol da 
Cultura" promove a venda de artesanato regional, bem como 
exposições culturais. 
Manaus dispõe também de um pequeno zoológico, que 
pertence ao Centro de Instrução de Guerra na Selva. 
Lá,podem ser vistos animais da fauna amazônica, 
capturados em missões na selva, por soldados do Exército. 
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Parques/ 
Reservas O Parque Estadual do Rio Negro, a Reserva Biológica Campina, 

a Reserva Estadual Saiurn Castanheira, a Estação Ecológica 
das Anavilhanas fazem parte do município de Manaus, bem 
como o Parque Municipal do Tupé, a Reserva Florestal Ducke e 
o Parque Municipal do Mindú. 

Atrativos Históricos e Culturais: 

Manaus possui um patrimônio histórico de primeiro valor, a maior 
parte datando da "época da borracha", isto é, do fim do século 
XIX e do inicio do século XX. Os prédios antigos são numerosos 
e existe uma política por parte da Prefeitura, bem como da 
Secretaria de Cultura do Estado para valorizar esse patrimônio, 
não somente os prédios públicos ou famosos, mas também as 
casas particulares, como foi feito na Rua Sete de Setembro. 

Dentro do patrimônio mundialmente conhecido, encontra-se o 
Teatro Amazonas, o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, 
inspirado no mercado de Paris, o Porto flutuante, construído 
pelos ingleses e que segue o nível das enchentes; o Palácio Rio 
Negro, hoje Centro Cultural, que foi a residência de um 
exportador de borracha, o Centro Chaminé, que abriga a 
Pinacoteca do Estado e que era a sede da companhia inglesa de 
tratamento da· água no inicio do século, a Alfândega , um dos 
primeiros prédios pré - fabricados do mundo, entre outros . 

. Museus Há vários na cidade: 
Museu do Homem do Norte mostrando o cotidiano dos 
habitantes da Amazônia. 
Museu do Índio, exibindo a cultura indígena, especialmente 
dos índios do Alto Rio Negro. 
Museu de Numismática, que foi, na época da borracha um dos 
museus mais ricos do mundo na sua categoria e ainda hoje 
possui coleções magníficas. 
Museu de Ciências Naturais, com interessantes coleções de 
peixes e de insetos . 
Museu Tiradentes, especializado em assuntos militares. 
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Festas 

Sítios 
Arqueológicos 

Artesanato 

Município de ~anaus 

Existem também outros museus, que infelizmente estão 
temporariamente fechados para o público (Museu do Instituto de 
Geografia e Historia do Amazonas-lGHA, Museu Amazônico, 
que pertence à Universidade do Amazonas e promove só raras 
exposições temporárias). 

Promovidas pelo Estado ou pela Prefeitura, elas são numerosas 
e ocorrem principalmente no Anfiteatro da Ponta Negra ou no 
"sambódromo" com apresentação do espetáculo "Boi Bumba", 
agora famoso. 

As outras festas principais são: O Carnaval que é, depois dos 
carnavais tradicionais do Rio de Janeiro e da Bahia, um dos 
mais bem cotados do Brasil, as "Festas Juninas" que ocorrem 
durante todo o mês de junho, criando uma animação em muitos 
bairros da cidade e fazendo perdurar tradições antigas, e o 
Festival Folclórico. 

Foram encontrados vários no município, especialmente ao longo 
das margens do Rio Negro e na sede, que está literalmente 
construída sobre um sitio arqueológico. Infelizmente, nenhum 
sitio foi ainda pesquisado. 

Existe em Manaus uma. "Central de Artesanato" oficialmente 
destinada a oferecer um palco para que os artesãos ofereçam 
diretamente suas peças aos turistas. Lá, encontram-se todos os 
tipos de artesanato e até peças artísticas. Infelizmente a 
localização da Central - longe do centro histórico, impede a 
inclusão desse atrativo nas excursões dos turistas. 

Além desse espaço, existe uma loja pertencente à FUNAI, que 
vende artesanato indígena num prédio antigo - o Pavilhão 
Universal; uma grande seção de artesanato dentro do Mercado 
Municipal Adolpho Lisboa; uma feira de artesanato ao ar livre na 
Praça Tenreiro Aranha, frente ao Terminal Turístico e enfim, 
várias lojas, inclusive perto do teatro, o local histórico mais 
visitado. 

4.8.6 Produtos com Potencial Ecoturistico 

Alojamento 
de Selva 

Barcos 

Vários empreendimentos situam-se no município de Manaus: 
Amazon Ecopark, Apurissawa Jungle Lodge, Amazon Village. 
(ver seção "alojamento de selva") 

A grande maioria dos barcos que trabalham com turistas na 
região têm registro em Manaus. 
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Município de Manaus 

4.8. 7 Fluxo Turístico Atual 

Os dados da EMAMTUR de 1997 mostram um fluxo de 283.473 
turistas que se hospedaram em hotéis urbanos registrados ou 
não, em alojamentos de selva, ern casa de parentes ou amigos 
ou oriundos de cruzeiros marítimos. 

4.8.8 Observações 

Por ser um cartão postal mundialmente conhecido e por ser um portão 
de entrada graças a seu aeroporto e seu porto, Manaus recebe um número 
significativo de turistas, porém limitado, comparado a outros destinos brasileiros, que 
não têm o "glamour" da "Paris dos Trópicos", como se chamava no inicio do século. 

A cidade mudou muito esses últimos anos e melhorou em termos de 
limpeza e renovação do patrimônio histórico, mas a maioria dos agentes de viagens 
do resto do Brasil, ou do exterior, ainda não têm conhecimento desse fato e mantêm 
a imagem de mais de quinze anos. 

4.8.9 Recomendações 

Aspectos ambientais 
- Aumentar campanhas de educação ambiental para melhor 

concientização da população 

Aspectos sociais 
- Cursos de guias comunitários 

Aspectos econômicos 
Criar um evento "verde" que promoveria a cidade nos palcos 
internacionais, no mesmo molde que Foz do Iguaçu criou seus 
"Jogos da Juventude". 
Divulgação institucional. É uma queixa da indústria turística 
em geral. 
Reformar o porto (organização segurança, acesso) para poder 
recuperar o fluxo de navios de cruzeiro que foi perdido nos 
últimos anos. 
Cuidar toda a zona ribeirinha e construir uma área de lazer, 
adaptada aos trópicos, estilo" Bayside" em Miami. 
Construir um Centro de Convenções/Cultural para concentrar 
seus seminários, congressos e outros eventos. 
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Município de Novo Airão 

4.9 MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO 

Responsável da Prefeitura entrevistado: Sr. Adilson R. Silva. Secretário de 
Turismo e Meio Ambiente 

4.9.1 Histórico 
r 
r 

r ,... 

O primeiro nome da povoação foi Santo Elias do Jaú. Era formada 
por índios das nações Tarumã, Tacu, Manau e Aruak. A aldeia data de 1740. O 
nome de Airão vem do igarapé que tinha na área. Passou à categoria de 
município em 1955. 

r 4.9.2 Aspectos Físico-Geográficos 

r: 
r: 
r 

Localização 
da sede 

Latitude: 02º 37' 17" Sul 
Longitude: 60º 56' 39" Oeste 

Sede Municipal Novo Airão está situada na margem direita do Rio Negro. 

r 
r- 

Superfície 37.940km2 

Distância A sede dista 115 km de Manaus, em linha reta. 

r- Clima Segundo o sistema de Koppen: Tropical úmido. 
Precipitações: entre 2.000 e 2.500 mm por ano. 
Freqüência média das precipitações no ano: superior a 180 
dias. 
Trimestre mais seco: julho, agosto, setembro. 
Trimestre mais chuvoso: fevereiro, março, abril. 
Temperaturas: máxima = 31 ºC, mínima = 23ºC, média = 
26,SºC. 
Umidade relativa do ar em média: acima de 85%. 
Insolação: 2.000 horas por ano. 

r: 
r 

r: 
r: 
r 
r 

4.9.3 Aspectos Populacionais 

r População 14.576 habitantes; 7.298 residentes na sede, os restantes em 
comunidades rurais.17 

r 
r 

Comunidades 
Rurais Sem informações 

Grupos 
lndigenas 

Waimari-Atroari. Em 1993, a população indígena de Novo 
Airão foi estimada em 200 pessoas. Segundo a Prefeitura. A 
população está crescendo cerca de 17% por ano. 

,.-.., 
17 Censo 1996, IBGE 

t:11' 
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Município de Novo Airão 

4.9.4 Infra-Estrutura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação A sede tem escolas de 1 ° e 2º grau. 

Há planos para ter um campus avançado da Universidade de 
Amazonas num futuro breve. Também há projetos para 
convênios com outras universidades em Manaus (ULBRA e 
Nilton Uns). 

O SENAC está realizando cursos em parceria com 
EMBRATUR, capacitando pessoas na área de turismo. 

Taxa de 
Analfabetismo 38,75%18 

Equipamento 
Médico Hospitalar Um hospital na sede com médicos residentes. 

Outros Serviços: 

Comunicação Dispõe de serviços postais e telefônicos. 

Combustível Um posto de gasolina. 

Água O abastecimento de água é quase constante. Uma parte vem 
do Rio Negro, outra parte de poços artesianos. 

Energia Elétrica A sede tem energia 24 horas com o novo gerador. 

Coleta de lixo A Prefeitura faz recolha de lixo. 
Observação: Principalmente durante as festas, e nos tins de 
semanas tem uma campanha de não jogar lixo, e 
paralelamente recolher o lixo nas praias. 

Acesso e Transporte: 

Acesso/ 
Transporte 

Acesso é por via terrestre ou fluvial. 
Duas linhas de ônibus com saídas diárias para Manaus. 

Barcos de linha têm saídas duas vezes por semana; levam · 
nove horas. Canoas rápidas fazem víagem diariamente, 
levando quatro horas. 

16 IBGE, 1991 
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Economia: 

Principais 
Atividades 

Apoio Turístico: 

Alojamento 

Restaurantes 
r 
r: 4.9.5 Oferta Turística 

Atrativos Naturais: 

Parques/ 
Reservas 

r 
r- 

~ 
r 
é. ,1 

;m1 

\ 
1 
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:~ 
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Agricultura (mandioca), extrativismo (borracha e castanha), 
pecuária, industria (construção naval, olaria, fábrica de 
vassouras). Uma fábrica de refrigerantes deve ser instalada 
no município em breve. Aquacultura está em fase 
experimental, em açudes, com a criação de peixes e 
tartarugas. 

Existem dois hotéis na sede. Um com dezesseis quartos, e 
outro com onze. 

Há um hotel em construção (obras paradas por falta de 
recursos) na beira do Rio. O estilo do prédio parece 
adequado para ecoturismo. 

Há três restaurantes pequenos. 

Estação Ecológica do Arquipélago das Anavilhanas - 
(350.000 ha.}. O Plano de Manejo desta Unidade de 
Conservação, que tem centenas de ilhas no Rio Negro, está 
na fase final. O Plano está discutindo uma maneira de 
receber visitas limitadas. O Arquipélago, embora na 
categoria de Estação Ecológica, tem a característica de ser 
uma via fluvial de trânsito . 

... 
Parque Nacional do Jaú - criado em 1980 (2.200.000 ha) A 
entrada principal é pelo Rio Carabinani. A grande parte deste 
Parque está dentro do município (a outra no município de 
Barcelos). Tem um Centro de Visitantes localizado em terra 
firme com escritório, sala de rádio, copa, banheiros e mini 
auditório e sala para exposições. A Fundação Vitória 
Amazônica está trabalhando com os moradores do Parque 
para capacitá-los a serem vigias, e futuramente guias. O 
IBAMA é o órgão controlador de visitantes no Parque. A 
visitação de 1992 a 1997 teve uma média anual de 260 
turistas. 

Parque Estadual Rio Negro - O município abriga uma parte 
desta unidade de conservação . 
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Município de Novo Airào 

Atrativos Históricos e Culturais: 

Festas/ 
Comemorações 

Sitio/ 
Histórico 

Sítios/ 
Arqueológicos 

Museu 

Artesanato 

Festival do Peixe-boi - Realizado no fim de outubro, foi 
iniciado em 1989. O festival tem um enfoque ecológico, 
utilizando temas de .preservaçâo da natureza. O festival 
envolve cerca de 800 participantes formando dois grupos 
"Anavilhanas" e "Jaú", atraindo ao redor de 3.500 pessoas, 
que se alojam em barcos. As roupas do festival são 
confeccionadas em Novo Airão, empregando cerca de 50 
pessoas por dois ou três meses. 

- Festival da Música Popular Airães - realizado no final de 
setembro. O seu objetivo é divulgar. música regional. Novo 
Airão tem oito compositores locais. 
grupo musical ANAJAU, composto de 46 pessoas, 
costumava atuar no alojamento de selva, Anavilhanas 
Creek. 

Velho Airão - Está na fase de ser tombado; tem nove casas, 
nenhuma intacta, datando do século XVIII. O conjunto 
também tem traços do mercado e cemitério. Esta área tem 
uma grande importância para a história regional. Fica 
localizado a cerca de quatro horas de voadeira de Novo Airão, 
frente à entrada do Parque Nacional do Jaú. 

Tem vários sítios arqueológicos, não pesquisados nem 
cadastrados. A prefeitura procura patrocinadores para a 
recuperação arqueológica. · 

Não tem. 

A Fundação Vitoria Amazônica (FVA) está trabalhando desde 
1994 com os artesãos do município num projeto chamado 
FIBRATE. A associação tem quarenta e cinco artesãos, 
sendo vinte regulares, trabalhando com fibras da região: 
arumã, cipós ambe, titica, jacitara e tucumã. 
Tapetes "Tupé" feitos de fibra arumã, já são produtos 
conhecido de Novo Airão. A FVA ajuda na venda, cotação 
de preços no mercado, e conseguindo espaço nas feiras fora 
da região. Está sendo construído um centro de artesanato 
onde, além de uma loja, terá um restaurante com comidas 
típicas. 

A Fundação Almerinda Malaquias (FAM) está iniciando 
atividades com crianças da sede. Pretende ensinar aos 
jovens a trabalhar em madeira, fazendo peças de qualidade, e 
peças de artesanato utilizando os pedaços que sobram da 
construção naval. 
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4.9.6 Produtos Ecoturísticos ou com Potencial Ecoturístico 

Hotéis Anavilhanas Creek é um lodge que esteve em operação mas 
fechou. Foi comprado recentemente e está sendo renovado; 
deve recomeçar operações em 1999. (Ver seção Alojamento 
de Selva). 

Panty Awacadá é um hotel da selva em construção (parada). 
(Ver seção Alojamento de Selva). 

Barcos Vários barcos de Excursão param na sede para urna visita: 
São: UM Amazon Clipper, Dona Selly li, Tucano, Harpy Eagle 
e Cichla Ocellaris 

4.9.7 Fluxo Turístico Atual 

Os turistas dos barcos que visitam a cidade, compram 
artesanato, tomam cerveja ou refrigerante. Alguns grupos até 
almoçam num dos restaurantes. Não existem dados medindo 
este fluxo. · 
Os dois festivais atraem sobretudo turistas regionais. 

4.9.8 Observações 

O municf pio tem vários projetos e planos de caráter de preservação 
ambiental e educacional. Participa em reuniões e se esforça no sentido de criar 
parcerias com instituições que podem capacitar a população local. 

A construção naval está correndo o risco de não continuar. Cada 
ano menos barcos estão sendo construídos, o que pode significar diminuição do 
fluxo turístico, já que os estaleiros também representarão um atrativo para os 
visitantes. 

Visual do Município: Embora tenha uma estrada ligando Novo Airão 
com a capital, a cidade ainda tem o ambiente de uma cidade do interior. Muitas 
pessoas andam a pé ou de bicicleta. Há planos para asfaltar a estrada AM-352 
(Manacapuru a Novo Airão). Isto vai teciliter o acesso à sede, mas 
paralelamente, corre o risco de mudar as características do município. 

Notamos a existência de várias placas para não jogar lixo, e 
realmente a sede é limpa. 

4.9.9 Recomendações 

•,I 

' 

Aspectos ambientais 
- Apoiar e supervisionar o desenvolvimento de ecoturismo no 

Parque Nacional do Jaú. 
- Estabelecer um Centro de Visitação na Estação Ecológica 

Anavilhanas. 
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Aspectos sociais 

Município de Novo Airão 

Apoiar as Fundações Vitoria Amazônica e Almerinda 
Malaquias no seu trabalho de formação profissional da 
comunidade e de fomento da cultura, através do artesanato 
e em conseguir parcerias para a exposição e venda dos 
produtos resultantes do seu projeto. 

Aspectos económicos 
Incentivar e fortalecer a construção naval dos estaleiros de 
Novo Airão. 
Promover a construção de barcos regionais junto a outros 
pequenos estaleiros no estrangeiro. 
Estimular a pesquisa de vestígios arqueológicos. 
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Município de Presidente Figueiredo 

4.10 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO 

Responsáveis da Prefeitura entrevistados: Sr. Alexandre Argenta e Sr. Manoel 
Hároldo Coutinho Torres, Secretaria Municipal de Industrial Comércio Turismo e 
Meio Ambiente (SEMIC) 

4.10.1 Histórico 

O município foi criado em 1981 e recebeu este nome em homenagem 
ao primeiro presidente da Província do Amazonas, João Baptista de Figueiredo 
Tenreiro Aranha (1798-1861) que foi muito influenciável no desenvolvimento da 
regi 80. 

4.10.2 Aspectos Físico-Geográficos 

Localização 
da Sede 

Latitude: 02° 02' 04" Sul 
Longitude: 60º 01' 30" Oeste 

Sede Municipal Presidente Figueiredo situa-se na beira do Rio Urubuí, na 
estrada BR-174. 

Superfície 25.534km2 

Distância A sede dista 107 km de Manaus, em linha reta. 

Clima Segundo o sistema de Koppen: Tropical úmldo. 
Precipitações: entre 2.000 e 2.500 mm por ano. 
Freqüência média das precipitações no ano: superior a 180 dias. 
Trimestre mais seco: julho, agosto, setembro. 
Trimestre mais chuvoso: fevereiro, março, abril. 
Temperaturas: máxima= 31 Cº, mínima= 23ºC, média== 26,SºC. 
Umidade relativa do ar em média: acima de 85%. 
Insolação: 2. 000 horas por ano. 

4.10.3 Aspectos Populacionais ... 

População 10.180 habitantes; 5.444 residem nas áreas urbanas de 
Presidente Figueiredo, Balbina e Pitinga. 19 

Comunidades 
Rurais Há 26 comunidades algumas sendo assentamentos do INCRA 

19 Censo 1996, IBGE 
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Município de Presidente Figueiredo 

Grupos 
Indígenas O território dos Waimari-Atoari ocupa cerca de 25% do 

município. São cerca de 900 pessoas. Não têm muita ligação 
com a prefeitura, nem freqüentam muito a sede . Eles são 
conhecidos pelo seu artesanato (cestaria) que comercializam em 
Manaus. 
Observação: Segundo o entrevistado, este grupo indígena está' 
interessado em receber turistas. Este grupo tem ajuda de uma 
universidade norte americana para construir uma maloca na 
entrada da reserva, a qual servirá de Centro de Visitação e 
venda de artesanato. A entrada da reserva fica a cerca de 100 
km da sede, na direção norte. 

4.10.4 lnfra-Estructura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação Há escolas de 1 º e 2ºgrau na sede. 

Taxa de 
Analfabetismo 24.60 %.2º 
Equipamento 
Médico Hospitalar Há um hospital na sede e postos de saúde nas vilas. 

Outros Serviços: 

Comunlceção Dispõe de serviços postais e telefônicos. 

Banco Existe um banco na sede. 

Combustível Vários postos de gasolina e diesel. 

Água A água é de alta qualidade sendo água mineral, fornecida pelos 
poços da empresa Santa Claúdia. Têm reservas para 50 anos. 

Energia Elétrica Fornecida pela barragem hidroelétrica de. Balbina, 24 horas 
contínuas. 

Coleta de lixo Tem coleta regular. Tem. um sistema de trincheira; o lixo é 
enterrado por camadas e depois planta-se em cima. Tem 
muitas lixeiras na sede, incentivando a população a usá-los, e, 
de fato, a cidade .é limpa. 

Reciclagem Existe uma iniciativa para a separação de lixo. As latas e 
plásticos são separados e vendidos em Manaus. 

20 IBGE, 1991 
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Município de Presidente Figueiredo 

Acesso e Transporte: 

Acesso/ 
Transporte 

Economia: 

r: Atividades 
Principais 

Apoio Turístico: 

Alojamento 

i~r·é 
nm 
s-,e, Restaurantes 

cC' e 
r- 
r 

Acesso por via terrestre e aérea. 
Terrestre - A estrada BR-17 4 é asfaltada e faz a ligação entre 
Manaus, Boa Vista (RR),e Venezuela. Cinco ônibus oferecem 
condução diária para Manaus. O trajeto leva cerca de uma hora 
e meia. 

Aéreo- A vila de Balbina tem um aeroporto com uma pista de 
2.000m, capaz de receber uma aeronave de médio porte .. A vila 
de Pitinga tem uma pista de pouso. 

Extração de minério (cassiterita e estanho), comércio e turismo. 
Plantações de Guaraná da empresa de refrigerantes e água 
mineral Santa Claúdia. A prefeitura emprega 600 pessoas. 

Observação: Apicultura é uma alternativa econômica emergente 
no município. Um casal está ensinando aos moradores de 
várias comunidades a criar abelhas. Uma colmeia dá bons 
resultados, sem muito esforço e o município já é conhecido pelo 
seu mel. 

Há dezesseis hotéis na sede corn um total de 213 quartos. 
A vila de Balbina tem dois hotéis: Vitória Régia, e hotel Vicanal, 
mais simples. 
Observação: Notamos que quase todos os hotéis estão 
ampliando. Tem alguns que têm muito caráter utilizando 
artesanato, e material da região na decoração. 

lracema Falis Privé (8 km ao norte da sede) é um produto de 
lazer, novo, construído numa clareira, a 2 km de uma cachoeira. 
São dez chalés com dois apartamentos cada um. 

Há uma pousada na comunidade rural de São Francisco. É 
simples, mas de bom gosto e localizada perto de uma cachoeira. 

Há muitos, principalmente no centro e próximo à Corredeira do 
Urubuí, inclusive com vista bonita. Eles estão muito 
freqüentados nos fins de semana e oferecem um leque grande 
de comida regional. 
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Município de Presidente Figueiredo 

4.10.5 Oferta Ecoturística 

Atrativos Naturais: 

Cachoeiras 

Corredeiras 

Cavernas 

Parques/ 
Reservas 

Espécies 
Endêmicas 

Há quarenta e cinco cachoeiras, a maioria em terreno particular. 
Os donos cobram taxa de entrada para visitação. 

Há um total de nove no município. Corredeira de Urubui, a mais 
importante, fica localizada na sede. 

Há sete, sendo a mais conhecida a Caverna de Maroaga. 

Existem várias Unidades de Conservação no município. 
- APA de Urubuí - abrange parte da sede. 

Lago de Balbina é conhecido por seus tucunarés, um peixe 
apropriado para Pesca l;sportiva. 
Reserva Biológica de Uatumã. 
APA Maroaga. 

O Galo da Serra (Rupícola rupicola) é endêmico à área. Há uma 
cachoeira com grande concentração desse pássaro. A área no 
momento está fechada a visitação. 

Atrativos Históricos e Culturais: 

Festas/ 
Comemorações 

Museus/ 
Centros 
de Pesquisa 

Festa do Cupuaçu, um evento anual realizado em abril. A 
fruta e produtos dele derivados, estão exibidos e à venda. A 
maioria dos turistas são da região. 
Torneio da Pesca do Tucunaré, realizado em Balbina no mês 
de outubro. 
Festival do Sol, realizado na Semana Santa. 
"Carnachoeira". realizado durante o carnaval. Tem um grupo 
musical "Muiraquitá" cuja música é parecida com a do "boi" de 
Parintins, com adaptações locais. 
Aniversário do Município, festejado no dia 1 O de dezembro. 

Centro de Pesquisa e Preservação de Mamíferos Aquáticos 
(CPPMA) na vila de Balbina, é uma área com três tanques 
para peixe-boi, viveiros para tartarugas, ariranhas, e lagos 
artificiais de alevinos de tambaqui e matrinchã. 
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Município de Presidente Figueiredo 

Centro de Pesquisa Amazônicas (CPA) na vila de Balbina está 
instalado num prédio de autoria do arquiteto Severiano Mário 
Porto, construído com material da região e adequado ao clima. 
Tem laboratórios, sala de aula, e um pequeno museu; hoje 
tem pouco uso. É um prédio fora de comum, com sua bela 
estética. 

/"', e. ., Sítios 
Arqueológicos Há cinco sítios arqueológicos catalogados na área. 

4.10.6 Produtos com Potencial Ecoturístico 

Há um projeto de construção para um centro de visitação no 
município. Este daria informação e orientação a turistas, e teria 
um controle de estatísticas. 

r r,,a 
r- · . .J ,- 

A comunidade Cristã localizada perto da estrada Pres. 
Figueiredo/Balbina está muito interessada em desenvolver 
ecoturismo. Na área, tem uma cachoeira, muitas árvores 
frutíferas e floresta de terra firme. A comunidade parece estar 
procedendo com muita cautela, fazendo diligências para 
aprender o máximo possível sobre ecoturismo, mas precisaria de 
orientação. 

4.1 O. 7 Fluxo Turístico Atual 

Nos fins de semana de três dias, e durante os festivais pode 
chegar até 15.000 pessoas, a maioria vindo de Manaus. Não 
existe alojamento para todo o mundo, tendo muita gente que 
dormir nos carros. 

O turismo internacional está diminuindo, embora a nova estrada 
asfaltada atraia turistas da Venezuela nos meses de janeiro e 
fevereiro. 

7.10.8 Observações 

A Secretaria de Turismo e Meio Ambiente é organizada e 
computarizada com várias informações sobre o município. Tem uma equipe de 
trabalho muito ativa, um dos membros sempre petiicipenoc nas reuniões em 
Manaus. Isto dá muita visibilidade ao município, colocando-o numa posição 
estratégica para aproveitar oportunidades. 

.r- 
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A recente pavimentação da estrada BR-17 4 trouxe mudanças para os 
moradores. Uma é o crescimento rápido da sede, a outra, a introdução de novas 
idéias. 
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Município de Presidente Figueiredo 

A vila de Balbina tem muíto potencial turístico, mas o fato de pertencer 
a uma empresa de energia dificulta a operação. . 

Os guias do município têm vastos conhecimentos da área, mas não são 
bilingües. 

Há pelo menos três canoeiros levando turistas para as cachoeiras de 
acesso mais difícil (Cachoeira de Natal e de Pedra). 

O visual do município é muito agradável. Ao chegar, veêm-se placas a 
lembrar "não jogar o lixo" e cuidar do meio ambiente. É o município do Pólo de 
Ecoturismo que tem o maior número de lixeiras 'per capita'. A cidade é muito limpa e 
sem urubus. 

Pessoas com quem falamos no município fazem a distinção entre 
pessoas que vem passar o dia (denominado de "farofeiros" porque traz em sua 
próprio comida} e turistas, os que dormem e comem no município. 

4.1 O. 9 Recomendações 

Aspectos ambientais 
- Apoiar a Prefeitura nos seus esforços de proteção ao meio 

ambiente. 
Incentivar a formação de uma associação entre o setor privado 
{donos de cachoeiras) e a Secretaria do Meio Ambiente e 
Turismo. ' 
Estimular o turismo de observação de pássaros assistindo em 
projetos como a pesquisa do Galo da Serra, uma· espécie 
endêmica. 
Educar afim de evitar o desmatamento e a poluição das 
cabeceiras de rios, as quais originam as cachoeiras 
Apoiar as prefeituras de Manaus e Pres. Figu13iredo em 
campanhas de preservação ao longo da estrada BR-17 4. 
Incentivar parceria entre a empresa de mineração 
Parapanema e uma instituição educacional a fim de fomentar 
educação ambiental. 

Aspectos sociais 
Apoiar e orientar as iniciativas da comunidade Cristã. 
Analisar a possibilidade de uma parceria com os índios 
Waimari-Atoari. 
Favorecer guias já atuando com cursos de atualização. 
Devido às minas de Pitinga, estudar a possibilidade de abrir 
um pequeno museu de Mineração. 
Ativar o museu e estimular o uso de CPA em Balbina. 
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Incentivar a pesquisa e preservação de sítios arqueológicos 
para fins educacionais e turísticos 
Encorajar turismo educativo e.n Balbina, incentivando grupos 
de estudantes. 

Aspetos econômicos 
Estudar as possibilidades de turismo de aventura para 
atividades como canoagem. 
Incentivar o setor privado no desenvolvimento de apicultura. 
Orientar o setor privado para comercializar o cupuaçu e seus 
derivados a fim de competirem a nível nacional e internacional. 
Elaborar um projeto educacional sobre a abelha e outro sobre 
o cupuaçu, localizados num museu ou centro de visitação, 
onde turistas possam ver exposições, assistir a palestras e 
comprar produtos derivados deste inseto tão útil, e de um fruto 
tão pouco conhecido. 
Manter pelo menos uma cachoeira sempre aberta a fim de 
visitação. Isto poderá ser organizado através da futura 
"Associação de Donos de Cachoeiras" 
Facilitar visita turística à barragem de Balbina 
Estimular o desenvolvimento de artesanato baseado no 
aproveitamento de sobras de minerais 
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Município de Rio Preto da Eva 

4.11 MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA 

Responsável da Prefeitura entrevistado: Sr. Antônio Ramos 
Estava também presente à reunião na prefeitura: o Prefeito, um vereador, o 
Secretário de Finanças, a Secretária de Saúde e o Secretário do Planejamento. 

4.11.1 Histórico 

O município é de criação recente e só tem dezesseis anos. 

4. 11.2 Aspectos Físico-Geográficos 

Localização 
da Sede 

Latitude: 02° 41' 58" Sul 
Longitude: 59º 41' 59" Oeste 

Sede Municipal Rio Preto da Eva situa-se na beira do rio do mesmo nome. 

Superfície 5.839 Km2 

Distância A sede encontra-se a 80 km de Manaus, em linha reta, na 
AM-010. 

Clima Segundo o sistema de Koppen: Tropical úrnido; 
Precipitações: entre 2.000 e 2.500 mm por ano. 
Freqüência média das precipitações no ano: superior a 180 
dias. 
Trimestre mais seco: julho ,agosto, setembro. 
Trimestre mais chuvoso: fevereiro, março, abril. 
Temperaturas: máxima = 31 ºC, mínima = 23 º C 
média = 26, 5°C 
Umidade relativa do ar em média: superior a 85%. 
Insolação: 2.000 horas por ano. 

4.11.3 Aspectos Populacionais 

População 10.069 habitantes; 3.986 na sede, os restantes em 
comunidades rurais. 21 

·Comunidades 
Rurais Há 48. 

Grupos 
Indígenas Tem um grupo isolado na zona rural, mas que já perdeu a 

maioria das suas tradições, segundo o entrevistado. 

4.11.4 Infra-Estrutura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação Escolas na sede incluem 1 ° e 2º grau . 

21 Censo 1996, IBGE 
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Grau de 
Analfabetismo 38, 14%22 

Equipamento 
Médico Hospitalar Um hospital na sede, com cinco médicos, sendo dois 

residentes em Rio Preto, os três outros moram em Manaus. 
Há dias que não tem médico no hospital. 

Outros Serviços: 

Comunicação A sede possui agência de correios e de telefone. 

Banco Existe uma agência do BEA. 

Combustível Dois postos de gasolina e diesel na sede. 

Alimentação Tem quatro supermercados e muitas mercearias na sede. 

Água A água da sede provém de poço artesiano e é de boa 
qualidade. (Qualificada de água mineral pelo entrevistado) 

Energia elétrica 24 horas por dia oficialmente, mas às vezes tem corte de 
energia. 

Coleta de Lixo Tem recolhimento irregular. 

Acesso e Transporte: 

Acesso/ 
Transporte 

Acesso' por via terrestre. 
Terrestre: pela estrada AM-01 O. Ônibus saindo de hora em 
hora de Manaus para Rio Preto da Eva. O trajeto leva uma 
hora e meia. 

Economia: 

Principais 
atividades Agricultura (laranja, abacaxi, cupuaçu, pupunha - para 

palmito), piscicultura: criação de tambaquis e de matrichãs, 
em açudes. 

Apoio Turístico: 

Alojamento Na sede tem um hotel. 
Hotel Urutau corridezessete quartos. Não oferece café da 
manhã. Todos os apartamentos têm ar condicionado, 
banheiro privativo e televisão. 
Fora da sede, na estrada para Manaus tem o "Cowboy 
Hotel Fazenda". Paramos para visitar mas estava fechado. 

22 JBGE, 1991 
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Restaurantes 

Balneários 

1v1urnc1p10 de K10 í-reto da l::va 

Segundo a Prefeitura, ele pode receber até 200 pessoas. 
São chalés com teto de alumínio. 

Tem vários, mas os que parecem melhor organizados são os 
cafés regionais. .A "Casa da Farinha" emprega mais de vinte 
ressoas nos fins de semana. O restaurante faz tapioca na 
frente dos clientes, e vende biscoitos de castanha, tucumã, e 
doces. É uma atração turística. 

O que talvez está melhor organizado na cidade para receber os 
turistas são os balneários. São vários (Jorjão, Gonzagão, e 
Paraíso do Manu) . 
Observação: Visitamos o "Paraíso do Manu" que parece o 
melhor concebido. A preie é limpe, 

4.11.5 Oferta Ecoturística 

Atrativos Naturais: 

Cachoeiras: 

Parques/ 
Reservas 

Há várias cachoeiras no murucrpro, todas em terreno 
particular: Cachoeiras Janaína, Lindoia, lracema, etc. 

A Reserva Florestal Egler, do INPA situa-se no município. 

Atrativos Históricos e Culturais: 

Festas/ 
Comemorações 

Museu 

Artesanato 

Festa da Laranja na primeira semana de agosto .O público 
vem essencialmente de Manaus e de ltacoatiara e 
ultrapassa 1 O. 000 pessoas por dia nesse evento. 

- Festival "FECAPE" , de interpretação musical, ocorre em 
novembro. 

Observação: Existe na cidade uma bela ;greja, toda feita de 
madeira e coberta de cavacos, construída pelo arquiteto 
Sevetieno Mério Porto, que é tombada pelo Petrimôrüo 
Nacional e que llierelmente está caindo em ruínas. Não falta 
só conservação, também falta interesse. 

Não tem. 

Existe um clube de artesanato, onde se trabalha o vime, o 
cipó, e a madeira. 

4.11.6 Produtos com Potencial Ecoturístico 

Alojamentos 
de Selva No município existem dois alojamentos de selva: Maloca 

Jungle Lodge e Ariramba Jungle Camp (Ver seção 
Alojamento de Selva). 
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4.11. 7 Fluxo Turístico Atual 

A Prefeitura não tem estatísticas. 

4.11.8 Observações 

Tivemos a sensação de que a prefeitura não tem muito interesse no 
turismo. A maneira como fomos recebidas, mostrou que a nossa visita não foi 
considerada como uma coisa séria. Foi o único município, onde ninguém nos 
acompanhou para mostrar o potencial da cidade. 

Conversamos com um vendedor de laranjas na rua . Eles vendem 
bastante nos fins de semana, mas o melhor momento é durante o FECANI (o 
Festival da Canção de ltacoatiara) quando turistas param na cidade a caminho de 
ltacoatiara. Durante o último FECANI eles venderam mais de 11.000 laranjas aos 
turistas indo para ltacoatiara. 

4.11.9 Recomendações 

Aspetos sociais e culturais 
Restaurar a Igreja de .Madeira para uma 'capela, museu ou 
centro de visitantes, ou porque não iniciar um festival de 
música sacra, tendo a igreja como referência?. 
Construir um centro de ensino artesanal junto à Igreja. 

Aspectos econômicos 
- Desenvolver canoagem para turismo de .aventura em 

parceria com Presidente Figueiredo. , 
Incentivar os alojamentos de selva, a oferecerem aos seus 
clientes o café da manhã regional nos restaurantes locais. 
Incentivar o setor privado a promover a venda de suco de 
laranja, assim como venda de geleias e doces de laranja. 
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Município de Silves 

4.12 MUNICÍPIO DE SILVES 

Responsável da Prefeitura entrevistado: Sr. Rodolfo Guedes t.ibório, 
Secretário de Turismo na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e 
Turismo-SEMDATUR 

4.12.1 Histórico 

Em 1664, a Ordem da Mercês mantinha na área uma missão 
chamada Saracá. Os índios ao redor da missão eram da nação Aruak. Esta 
missão foi um dos núcleos europeus mais antigos criados no Amazonas. Em 
1759, a aldeia passou à cateqoria de vila com o nome de Silves. O rnuniclpio foi 
fundado em 1985. 

,_ •..... 4.12.2 Aspectos Flsico-Geoçrátlcos 
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Localização 
da Sede 

Sede municipal 

Superfície 

Distância: 

Clima: 

Latitude: 02º 50' 20" Sul 
Longitude: 58º 12' 33" Oeste 

Silves, encontra-se numa ilha situada no Lago Canaçari na 
boca do Rio Urubu, um afluente do Rio Amazonas. 

3.747 Km2 

A sede dista 203 km de Manaus, em linha reta. 

Segundo o sistema de Koppen: Tropical úmido. 
Precipitações: entre 2.000 e 2.500 mm por ano. 
Freqüência média das precipitações no ano: superior a 180 
dias. 
Trimestre mais seco: julho, agosto, setembro. 
Trimestre mais chuvoso: fevereiro, março, abril. 
Temperaturas: máxima = 31ºC, mínima = 23ºC, média = 
26,5ºC. 
Umidade relativa do ar em média: superior a 85%. 
Insolação: 2.000 horas por ano 

4.12.3 Aspectos Populacionais 

População 

Comunidades 
Rurais 
Grupos 
Indígenas: 

6. 770 habitantes; 2.891 
comunidades rurais 23. 

na sede, os restantes nas 

Há 23 comunidades rurais 

Não tem. 

23 Censo 1996, IBGE 
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4.12.4 Infra-Estrutura Urbana e de Apoio Turístico 

Aspectos Sociais: 

Educação Na sede, a escolaridade vai até o 2º grau; nas comunidades, 
até à 4ª série. 

Taxa de 
Analfabetismo 23,72%.24 

Equipamento , 
Médico Hospitalar Atualmente existe um hospital na sede, mas não tem centro 

cirúrqico. Tem planos para construir urn novo hospital 
Centro de Referência de Saúde, num futuro próximo. · 

Outros Serviços: 

Comunicação Existem serviços de telefone, uma rádio FM e agência de 
correios. 

Combustível Um posto de gasolina e diesel. 

Água Existe um poço na sede que fornece água para a maioria da 
ilha. 

Energia Elétrica Existe energia elétrica na sede 24 horas. Há um gerador 
novo mais potente, mas ainda tem cortes. 

Coleta de fixo Tem recolhimento regular. Existe um aterro na parte da ilha 
não habitada. 

Acesso e Transporte: 

Acesso/ 
Transporte 

O acesso à sede é por via terrestre, fluvial e aérea. 
Terrestre - Da estrada AM-01 O, que começa em Manaus, sai 
um ramal no quilômetro 250, conhecido como "Estrada da 
Várzea", que segue até perto da sede. Aí tem uma balsa que 
faz o transporte para a ilha. 
Há ônibus para Manaus uma vez por dia. De taxí lotação o 
trajeto leva quatro horas. 

1 

Fluvial - Barco rápido diário para ltacoatiara leva duas horas e 
permite aos passageiros pegar lá uma condução terrestre 
mais rápida. Barcos regionais duas vezes por semana levam 

· seis horas de viagem. · 

Aéreo - Uma pista de pouso de 1.200 m que aceita aviões de 
pequeno porte. Porém não tem vôos comerciais. 

24 IBGE, 1991, 
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Economia: 

Atividades 
Principais 

res, 

Apoio Turístico: 

Alojamento 

Restaurantes 

IVIUI t11..1µ1u Ut vil v "'" 

Pecuária, agricultura, turismo e extratavismo. Existe 
exploração de petróleo no município, perto da "Estrada da 
Várzea". 

Quatro hotéis pequenos. na sede, com um total de vinte 
apartamentos. 
Dois alojamento de selva na sede: Pousada dos Guanavenas 
e Aldeia dos Lagos. (Veja seção Alojamento de Selva) 

Três restaurantes e duas lanchonetes na sede. 

4.12.5 Oferta Ecoturística 

Atrativos Naturais: 

Lagos Há inúmeros lagos no município incluindo: Lago Piramiri e 
Lago Purema, onde a prefeitura estão fazendo um trabalho 
de preservação. 

r!'for 
Atrativos Históricos e Culturais: 

r>. Festas/ 
Comemorações 

;tha 

Museu 
""' 
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Artesanato: 

Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Conceição, 7 e 8 de 
dezembro. 

- Aniversário da Cidade, dias 2 e 3 de janeiro. 

Não tem. 

Há dezesseis artesãos no município que trabalham em 
cerâmica, cipó, raízes e madeira. Atualmente trabalham nas 
suas próprias casas, e alguns comercializem suas peças nos 
alojamentos. Há três a quatro feiras de artesanato por ano na 
sede. 

4.12.6 Produtos com Potencial Ecoturístico r: 
l

rt. ., e 
ere 
v=rn . 
r" 

Alojamento 
de Selva 

r: 

r: 

Pousada dos Guanavenas e Aldeia dos Laqos 
(Ver seção de Alojamento de Selva). 
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Município de Silves 

4.12. 7 Fluxo Turístico Atual 

A visitação turística é mista: regional, nacional e internacional. 
A estimativa é de 1.500 turistas por mês incluindo as 
pousadas. O MN Dona Carlota, um navio pequeno baseada 
em Manaus, pára uma vez por ano na época do Carnaval. 

4.12.8 Observações 

A SEMDATUR está funcionando desde fevereiro de 1998. Mostra 
haver bastante interesse e esforço nas áreas de turismo e meio ambiente da parte 
do atual prefeito. Com três pessoas trabalhando tempo integral na parte de 
turismo, a situação deve melhorar. 

Existem duas praias fluviais, relativamente perto da sede, que o 
prefeito está preservando, com a idéia de desenvolver turismo nestes locais. 

Visual do Município: o município está visivelmente modificado para 
melhor. Uma praça nova na orla do rio dá um visual bonito, e um certo orgulho 
aos residentes da cidade. Pessoas sorriem, cumprimentam, ajudam com o maior 
prazer. Isto dá uma boa impressão e sensação de boas vindas. 

4. 12. 9 Recomendações 

Aspectos ambientais 
Manter o rumo atual no que diz respeita as práticas nas 
áreas de turismo e meio ambiente 

Aspectos sociais 
Implicar mais a população local nos serviços de turismo, 
inclusive do pessoal hoteleiro dos alojamentos de selva. 
Desenvolver projetos de cooperação entre os Alojamentos 
e a população local, através dos líderes da comunidade. 

Aspectos econômicos 
Criar uma central de artesanato, já que dois alojamentos de 
selva se situam na sede. 
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5 PRODUTO ECOTURÍSTICO 

5.1 ALOJAMENTO DE SELVA 

Um quadro mestre sobre o produto Alojamentos de Selva, 
apresentado na próxima página, foi elaborado com a finalidade de dar uma visão 
"global" deste tipo de produto existente no Pólo Ecoturístico do Estado do 
Amazonas, assim como a oferta de cada um. Também, quadros individuais 
elaborados para cada empreendimento, expõem e recapitulam as caraterísticas 
de cada lodge. Fotos de cada lodge ativo, e algumas de lodges desativados, 
enriquecem essa parte do documento ajudando o leitor na sua interpretação. 
Também na Seção de Municípios se encontram mapas, identificando a 
localização geográfica de cada lodge. 

Procuramos junto à EMAMTUR, o termo mais apropriado para 
designar os "ecolodges" e nos foi respondido que essa questão ainda não tinha 
sido definida. Optamos, então, por usar a expressão alojamento de selva, 
empreendimento, hotel, ou lodge sempre com o mesmo sentido. 

Na apresentação de cada alojamento de selva, relatamos as 
conclusões inferidas do questionário preenchido pelo dono do estabelecimento , 
quando nos foi entregue, bem como das entrevistas dos funcionários que lá 
trabalham. Alguma recomendação específica ao estabelecimento será aqui 
apresentada, porém, considerando que a maioria é aplicável a muitos dos 
alojamentos de selva, oferecemos uma listagem geral na seção "Recomendações 
Gerais". 

Classificamos os alojamentos em duas categorias: os que estão em 
atividade e os que estão fora de atividade. Em cada categoria, a apresentação é 
feita por ordem alfabética. 

Para chegar a um diagnóstico sobre este produto, procuramos saber 
se existem critérios junto a vários órgãos competentes. De acordo com 
informações obtidas junto à organização internacional "The Ecotourism Society", 
não foram estabelecidos critérios para "ecolodges". Procuramos também critérios 
junto ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal, mas não conseguimos. 

Assim, baseadas na definição brasileira de ecoturismo, e em nossa 
experiência profissional, críamos os seguintes critérios que: 

1. Têm em mente a localização do empreendimento no que diz 
respeito à diversidade dos atrativos naturais e culturais. 

2. Mais se aproximam de usos e práticas sustentáveis: a) não 
causam impacto no meio ambiente; b) maximizam o 
desenvolvimento sustentável e qualidade de vida das 
comunidades; e) têm valor educativo, assim conscientizando 
turistas, residentes e operadores de turismo, quanto à saúde do 
ambiente do qual todos nós dependemos. 
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O diagnóstico foi elaborado de acordo com os seguintes critérios: 

Díagnóstíco!Ava/íação 

f Localização ---· .. -------· ---~ Critérios . Questões Norteadoras 
·---- f-- ------ ----- ·--. -· •• 

apropriada quanto a impacto Foi um bom lugar, o escolhido para 
ambiental construir o alojamento ? 
Acessibilidade ·--·-· ---·c5- acesso é--0 -mesmo O ano todo ? 

Encontram-se dificuldades para 

--·- ---·-· -·---- ~l1fé]té o_alojamento?. 
Diversidade de atrativos naturais A região é especialmente rica em 

- fauna, flora etc.? -- 
Diversidade de atrativos culturais A região é especialmente rica em 

artesãos, sítios arqueológicos, prédios 
ou áreas históricas? 

Estudos de capacidade de carga. Foi feita uma pesquisa antes de 
Limitações estabelecidas construir? 
Arquitetura ecológica: 
• Adequada ao ambiente E adaptada à Amazônia? 
• Em harmonia com o ambiente E integrada? 
• Uso de materiais renováveis Tipo de materiais usados ' ---- ----- .. 

• Decoração com motivos nativos A decoração integrou a cultura 
reqional? 

Arquitetura ergonômica Idade e altura do turista foram 
consideradas para a construção? 
E/ou escadas altas e íngremes? tanto 

-- para visitante c~mo -~ara funcionário 
Práticas usadas nas seguintes áreas: 

• Usos de enerqia alternativa 

• Tratamento de esgoto (dejetos) 
• Tratamento de áoua 
• Separação de lixo/reciclagem O que se faz com o lixo? Tenta usar 

materiais recicláveis ? Onde vão os 
detritos? 

Impacto geral das instalações A presença do empreendimento tem 
um impacto sobre o meio ambiente, 
as populações vizinhas? 

Atividades compatíveis com o meio ambiente 
Manejo de impactos causados por visitantes Manutenção de trilhas? 

Cuidados especiais com comunidades 
visitadas? 

Sinalização e linhas de conduta Trilhas sinaladas? Linhas de conduta 
para turistas e funcionários? 

Sistema de interpretação ambiental e cultural: 
• · Sala de palestras ou similar o alojamento está· equipado para 

fazer apresentações aos turistas? 
• Vídeo 
• Passeios Oferecem excursões? de que tipo? 
Qualidade dos guias Os acompanhantes são de bom 

nível? São guias - cadastrados, não 
cadastrados - naturalistas ? 

130 

:J 
..,; 
':.) 
:.; 
-~ 
wJ 
:,; 
:.; 
..) 

...,,J 

..;; 

..J 
~ .._, 
._; 
.._J 
..,,;, ' 

..;1; 
1 ..,.e .., 

~/ 

..,J 
""" t 
..,,,) e 

' 
.., e ~-- 
- i:: 
..,j '- 
.,J ~ 
~5 
' ,.,.; 5 

~5 ...; 
:.,5. 
.;;s. 
.;;5_ 
..; 
;.; 
~ 
J 
'· 

"""' 

.,.; 

.;; 
. ...; 



,........_, 

_,,... 
e,,, ,-- 

1.. ) 

_,,...... __ 

.l!"' 
' ,,..._ 
'ª)-(' 
ã •... ' 
ti"""' 
br : 
r-- 

r- 
' . 
r: 

,,..... 
1 ·~ . ' 

1 ~ ~~ 
d ~J -~~ 
·'1 :i 
<· . 

' 

Critérios Questões Norteadoras 
Conscientização ambiental: ---·--- 
• Empregados Os funcionários .receberam 

instruções, treinamento específico 
sobre o meio ambiente? Têm 
concientização ambiental? 

• Clientes E dada alguma orientação aos turistas .. 
antes dos passeios? Alguma 
recaeitulação depois dos passeios? 

Envolvimento com comunidades Empregam-se pessoas da 
comunidade no lodge ? Compram-se 
coisas lá? (artesanato, alimentos 
etc.). Fazem-se visitas? Como ? 
Outro tipo de ajuda à comunidade ? 

Impacto de transporte O transporte utilizado' para chegar até 
o alojamento, polui ? é barulhento? 

Grau de degradação ambiental e paisagístico o alojamento é um agente de 
evitado pela presença do hotel preservação da região, em relação às 

populações vizinhas? Elas agiriam de 
maneira diferente se não existisse o 
alojamento de selva? 

5.1.1 Alojamentos de Selva Ativos 

5.1.1.1 Acajatuba Jung/e Lodge 

·,., 5.1.1.2 Aldeia dos Lagos 
·i~ 

5.1.1.3 Amazon Ecopark Lodge 
5.1.1.4 Amazon Lodge 

5.1.1.5 Amazon Víllage 

5.1.1.6 Apurissawa Lodge 
5.1.1.7 Ariaú Amazon Towers 

1 5.1.1.8 Lago Salvador 
-.? 
·:. 5.1.1.9 Pousada do Rio Ariaú \i . 

5.1. 1.1 O Pousada dos Guanavenas 

5.1.1.11 Terra Verde Lodge 
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Dados Gerais 

Município 

Tempo de ,lagem deade Manaus 

Dl•e11ld1de F1unititlc1 

Dl••reldodo Flori1tlc1 

2 

Torre de oboervação 

Atividades 

Cemlnhada na Floreota 

Oboervoçio do Piaaaroe 

Focagem de J1c1ré 

3 Vlolta a comunldadeo 

Aula do arteeanato 

Peeca 

Paa11elo de canoa 

Paaealo I cavalo 1111! 
1 

. ;I ::'j!jl ~! iJ i ii lil}i!iliilli~l!!i11!ij::::::~i1::1111:1:::11 1111 li li! !!ll:i1: l!l!I il!li 11111111 ~ i1 
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4 Orientação dada aoe turietaa 

Progrema de conaclentlzaçio 
1mblental pi funclonirloa 

V-odeoe / Paleatraa 

Instalação 

jljl!li!l::11!!:iilil:::1:1!(:i):(j)j:;;;;::i:::1::;:: 

Suporf"ocle do terreno de 
pr<>j>Cledade do alojamento 

Conatrução única 

Torres 

Cabanas 

Unld•d•• Hoi,ll1clon1l1 

C..,,,cldad• total 311 111 1 .:''2, ·· 1 
·~ 1 

::· 
lO 26. 

• • 1 . 
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400/:V . f!iil :: 

Recepçio • • :: 

=~=~; ~ ::1 

Reot1urante l 8ar 

Auditório 

5 
Blblloteca 

lof• da oouvenlra 

Ace110 paro dellclantH 

Oeconçio regional 

AI condlclonodo 

Uao de energl1 o.llemotl•a 

Trot11111nto de •"!loto/ 6gu1 

Í'tll da llmpeza geral 
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comunidada, do entorno 

Cedaetro na Emamtur 

Entrega aoa turlataa da um 
queetlonárlo da •••Ilação 
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Quoatlonírio da peoquloa 
preenchido P<>lo dono 
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QUADRO 4 
PRODUTO ALOJAMENTO DE SELVA 

Acajatuba Jungle Lodge 

Dados Gerais 

MunicÍplo 

Tempo de viagem desde Manaus {.4:~~f} 
Transporte utilizado ~ chegar ao i { J(:} \ 
Tipo de ecossistema ao redor do : : : blita: firme::: 

iamentD <: \19'~.::::: > 
Atrativos 

Diversidade Faunística :::::::::4:::::::: ........... 
·.·.··.··~······· :-:::-:-::7:-:::::: 

Proximidade de um local histórico 

Existência de triha autoguiada .. ·.·.·.·.·.·.·.·.•.•! ........ : 

Torre de observação 

Arquetura ecológica ·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. 

Atividades 
:::::::.::::::::: . . . .. .. .. caminhada na Floresta .. ... 

ObseMlção de Pássaros ::::::::::~:::::::::1 
Focagem de jacaré ::::::::::,:::::::::! 

Visita a comunidades 

Aula de artesanato 

Pesca 

Passeio de canoa 

Passeio a cavalo 

Nível de Informação Ambiental 

Panfletos / Painéis informativos 

Orientação dada aos turistas 

Programa de consciepllíação 
ambiental p/ funcionários 

V"ldeos ! Palestras 

Alto (a) 1' 
Médio (a)/ Alto (a) " 

Médio (a) 7 

Baixo (a) 

"' 

Instalação 
Supem::ie do terreno de 

propriedade do alofamen!D 

Construção única 1-· 

Torres 
--- 

Cabanas 

Unidades Habitacionais 

Capacidade total 1:· 

Recepção 

Restaurante / Bar :::::::::-:e:::::.::: 
' . . . . . . . 

Loja de souvenirs ::::::::::~:::::,:: 

Acesso para deficientes 

Decoração regional :::::::::::e:::::::: . . . . . . . . . . . 

Ar condicionado .·.·.·.·.· .. ·.·.·.·. 
·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

Ventilador 

Uso de energia alternativa 

Tratamento de esgoto / água 

Nível de lmpeza geral 

Prática de reciclagem 

Refeições 

Comida Regional I<· 
6 

Comida Internacional 
-·-·-· ... 

Comida Mista 

Grau de Conforto 

11 Alto .. 
1;:;::::::::~::·:·:··1 

Médio 

Baixo 

Recursos Médicos 

Caixa de primeiro socorro 

Eflfenneiro( a) 

~lat.ório 

Abnosfera 

Descontraída ::::::::::e:::::::. ........... 

Simpática 

Formal 

Recursos humanos 

Número total de funcionários 
101----~~~~~~~~-4..;............,."'""-'~ 

Nível de satisfação dos 
funcionários 

Dados complementares 

Data da inauguração :: ::1929:: > . ·.· .. ·.·.· . 
Duração da estadia mais 

orocurada 

Ocupação média 

Origem da dlentela 
(Estrangeira / naclonaO 

::::::::ils%"'.:~::: 
.:~iiéiéíti{ 

Atividade :/:Ánuac:: ........... 
"--'-·--··-··-··-·· Anual ou sazonal 

Capaàdade de carga pesquisada 

Nível de segurança do akljamento fr / )f( ( 
11 Comunicação com Manaus 

(telefone, radio) 

Heliporto / pista de pouso 

Uso de material descartável .·,:,::::«::::,:: .......... 

Carga· tributária anual 

Cadastro na Emamtur 
........ 

::::.::-:::e::::·:·: ......... 

Entrega aos turistas de um 
questionário de avaliação 

Nível de satisfação do dlente 

Questionário da pesquisa 
preenchido pelo dono 
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FIGURA 9 

Acajatuba 

A varanda na frente do restaurante 

,- 

Restaurante 

,~ 

Visual da torre de observação 
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Acajatuba Jung!e Lodge 

5.1.1.1 Acajatuba Jung/e Lodge 

Localização 

Acesso/ 
Transporte 

Instalações 

Recursos 
Humanos 

Comentários 
do Dono 

O proprietário é de uma família amazonense. É o mesmo dono 
desde o inicio. · 

Na beira do Lago Acajatuba, um lago de água preta que deságua 
no Rio Negro. O hotel sítua-se perto das comunidades de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro e de São Francisco. 

O acesso é por via fluvial. 
Os barcos utillzados são de tipo regional. O trajeto inclui ora na 
ida, ora na volta a visita ao "Encontro das Águas". O 
empreendimento não possui barco próprio e utiliza os serviços de 
terceiros. Às vezes, o barco é muito lento 
Observação: A nossa viagem de ida levou 5 horas e 45 minutos. 
Além de ser lento, notamos que o barco não tinha coletes salva 
vida e as bebidas a bordo tinham um preço elevado. 

A construção é feita em vários módulos sobre palafitas, unidas 
umas às outras por trilhas suspensas. 

Uma maloca aloja recepção, bar, loja de artesanato e 
banheiros públicos. Tem mapas da região na parede da 
recepção. 

- Uma outra maloca abriga o restaurante/bar. A localização desta 
é privilegiada, sendo de frente ao lago. Tem espaço ao redor 
com cadeiras, convidativas ao descanso e apreço da 
paisagem. A decoração é feita com artesanato regional, e 
madeira talhada. 
Existem malocas pequenas cada uma abrigando dois quartos. 
Cada maloca tem o nome de uma nação indígena. 

- Há várias outras construções para a cozinha e dependências 
dos funcionários. 
Os principais materiais usados na construção são a madeira e 
a palha. 

Metade dos funcionários são das comunidades próximas, 
inclusive o responsável de operações. Ele aprendeu inglês com 
esforço próprio e com ajuda dos turistas. Todas gostam de 
trabalhar no Alojamento. Todos trabalham vinte e cinco dias 
seguidos e folgam cinco. Os guias são "freelance". Os 
funcionários têm alojamento próprio. 

Ele teria interesse em utilizar energia alternativa - 
especialmente solar. Contudo não tem informações profundas, 
mas do que conhece, acha cara demais. 

A capacidade inicial foi para dezesseis pessoas. 
Existem planos para ampliar: mais apartamentos, auditório e 
áreas de lazer. 
dono classifica seu alojamento de selva de ecoturismo. 
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Acajatuba Jungle Lodge 

investimento foi próprio mas, no futuro, gostaria de obter 
financiamento. 
Compra o máximo possível dos produtos na vizinhança, mas a 
oferta é limitada. 
dono preocupa-se com a degradação ambiental na área: 
desmatamento e pesca com bomba. 
Recebem animais ilegalmente capturados, os quais são 
reabilitados na propriedade. 
marketing é feito por participação em' feiras de turismo, 
operadoras brasileiras, estrangeiras e internet. 

Diagnóstico 

Critérios Avaliação 
Localização apropriada quanto a impacto Sim, embora a presença de trê's 
ambiental outros lodges na mesma área possa 

causar impacto. 
Acessibilidade O acesso é mais difícil na época seca 
Diversidade de atrativos naturais ... Média/alta 
Diversidade de atrativos culturais Limitada 
Estudos de capacidade de carga. Não 
Limitações estabelecidas 
Arquitetura ecolócica: 
• Adequada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente Sim 
• Uso de materiais renováveis Sim 
• Decoracâo com motivos nativos Sim 
Arquitetura ergonômica Poderia ser melhorada; tem alguns 

obstáculos nas passarelas entre as 
cabanas. 

Práticas usadas nas seguintes áreas: 
• Usos de energia alternativa Não 
• Tratamento de escoto Sim, fossa séptica 
• Tratamento de áoua Sim - com cloro 
• Separação de lixo/reciclagem Sim. Os restos biodegradáveis são 

dados à comunidade vizinha para 
alimentar galinhas e porcos. As latas 
de alumínio são levadas para Manaus 
para reciclagem. O resto é queimado 
num terreno dentro da propriedade. 

Impacto geral das instalações Parece ser mínimo 
Atividades compatíveis com o meio ambiente Sim 
Manejo de impactos causados por visitantes As trilhas são trocadas 

periodicamente devido à mudança de 
nível da água. 

Sinalização e linhas de conduta Não 
Sistema de interpretação ambiental e cultural: 
• Sala de palestras ou similar Sim, tem espaço no restaurante 
• Vídeo Não 
• Passeios Sim, guiados 
Qualidade dos guias Média 
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Acajatuba Jungle Lodge 

1 CriMri~ I Conscientização ambiental: A va/iaç_ã_o . 

• Em~~a_d_o_s ~-----~- 
• Clientes 

Média ·------· limitada 
Envolvimento com a comunidade Médio/Alto - quinze funcionários são 

originários dela; os turistas visitam 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
e compram artesanato e bebidas 

Impacto de transporte I Parece ser mínimo 
Grau de degradação ambiental e paisagístico I Alto 
evitado pela presença do hotel 
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FIGURA 10 
Aldeia dos Lagos 

Um dos prédios com alojamentos 
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Dados Gerais 

Município 

Tempo de viagem desde Manaus .::}fa~:fii} .......... 

Transporte :::ora chegar ao \:: ~/ j 
Tipo de ecossistema ao redor do 

alojamento 

Atrativos 

Diversidade Faunística 

li 1 Diversidade Floristica 

2 Proximidade de um local histórico 
-- 
Existência de trilha autoguiada 

-- 
Torre de observação 

Arquitetura ecológica 

Atividades 
--- 

caminhada na Floresta 

Observação de Pássaros 

Focagem de jacaré 

il Visita a comunidades 

Aula de artesanato 

Pesca 
-- 

Passeio de canoa 

Passeio a cavalo 

:/:~>:::::: .......... 

:•:•:•:•:·•·:•:•:•: ......... 

.. ::::::::::~<::::::. 

·:::::::::.e::::::::· ........... 

::::::::::e::::::::: 
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

1:::::::::::~:::::::::: 
Nível de Informação Ambiental 

Panfletos / Painéis informativos 

4 r···~-d)i·:-:< Orientação dada aos turistas )óCiitiiikràdé:: 
Programa de ~tização 
ambiental p/ funcionários 

V'Kfeos / Palestras 

Alto (a) 1' 
Médio (a)/ Alto (a) " 

Médio (a) -+ 
Baixo (a) "' 

QUADRO 5 
PRODUTO ALOJAMENTO DE SELVA 

Aldeia dos Lagos 

Instalação 
Superfície do terreno de 

orooriedade do alojamento 

Construção única 

Torres 
~ 

.... 
. ' . . 
. . . . . . . ·-:.-.:_:_ 

cabanas 

Unidades Habitacionais }:/li\:::: 
capacidade total .. ::·i,f .. 

Recepção 

Restaurante / Bar 

loja de souvenirs 

Acesso para deficientes 

Decoração regional 

Ar condicionado 

Ventlador ::>::::·.:· ·: 
·.·.·.·.·.-.·.·.·.·. 

Uso de ~la alternativa 

Tratamento d~ esgoto / água ::·:::::eJe::: .......... 

Nível de limpeza geral 

Prática de redc{agem 

Refeições 

Comida Regional 

Comida Internacional 

Comida Mista 

Grau de Conforto 

Baixo 

Recursos Médicos 

caixa de primeiro socorro 

Enfermeiro( a) 

Ambulatório 

Abnosfera 

Descontraída 

Número total de funcionários 

Qualidade dos serviços oferecidos 

Nível de satisfação dos 
funcionários ::/:-:·+:/': ........ 

Dados complementares 

Data da Inauguração 

Duração da estadia mais 
rada 

Ocupação média :-:de:20%:a:: .. ·.·-;..:)ii,>.-. 
Origem da dientela 
Estrangeira / nacional 

11 

Atividade 
Anual ou sazonal 

capacidade de carga pesquisada 

Nível de segurança do alojamenlx> 

Comunicação com Manaus 
telefone, radio 

Heliporto / pista de pouso 

Uso de material descartável 

carga bibutária anual 

cadastro na Emamtur 

Entrega aos turistas de um 
uestionário de avaliação 

: . fum.n:il•ó:: 
.' :itisuik:ienté: . 

Nível de satisfação do cliente 

J 



AlllBlét oos Lé:l!:JOS 

5.1.1.2 Aldeia Dos Lagos 
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Localização 

Acesso/ 
Transporte 

Instalações 

Recursos 
Humanos 

Dados 
Complementares 

O Alojamento de Selva pertence à Associação de Silves para 
Preservação Ambiental e Cultural (ASPAC), uma ONG 
brasileira, formada em 1992 por comunitários do município de 
Silves. O VIMJF da Áustria financiou a construção do hotel e 
infra-estrutura de serviços de ecoturismo. O hotel enquadra 
se no contexto de conservação dos lagos. É "um projeto que 
procura ligar turismo à proteção ambiental, envolvendo 
diretamente populações locais no desenvolvimento, 
gerenciamento, e usufruto dos benefícios do ecoturismo" 
(proposta original). O projeto tem apoio da Prefeitura de 
Silves. 

Está próximo à sede de Silves, num barranco alto. A área 
tem cinco hectares mas somente dois são utilizados. 

O acesso é por via terrestre, pela estrada AM-01 O 
(asfaltada) e a Estrada da Várzea (de piçarra) até à balsa 
para Silves. O transporte é normalmente feito em carros 
pequenos, muitas vezes em taxi de lotação. 

A construção é de alvenaria com telhas de barro. 
Existem quatro prédios: a administração, com espaço para 
reuniões; o restaurante, bar, sala de observação para 
apreciar a paisagem; e dois prédios para alojamento com 
seis apartamentos cada. 
Os apartamentos são amplos com ventilador, cada um com 
banheiro, e uma varanda com vista para o rio. 
Tem uma escada para o porto, ponto de partida para as 
excursões feitas na comunidade. 

Tem dois funcionários em tempo integral e diaristas 
conforme a necessidade. Os dois moram em Silves e gostam 
de trabalhar no empreendimento. 

A construção é feita numa clareira. Parece que é uma 
área que foi degradada antes da compra e está sendo 
recuperada. 
hotel está trabalhando com cinco comunidades. As visitas 
oferecem bastante contato e convívio entre locais e 
visitantes. Às vezes, o almoço é servido numa das 
comunidades. Um dos trabalhos em elaboração é que 
cada comunidade tenha a sua própria "oferta especial" 
como por exemplo passeios a cavalo, aula de artesanato, 
etc. para propor um leque de opções aos turistas. 
Devido à filosofia do empreendimento, uma ONG, os 
passeios e roteiros turísticos são diferentes dos outros 
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Aldeia dos Lagos 

empreendimentos na medida que a comunidade é mais 
valorizada. 
marketing é feito petas organizações ambientais. 
Com somente um ano de funcionamento, com um fluxo de 
turistas reduzido, e sendo um projeto pioneiro, está indo 
bem. Precisa de mais turistas para não ficar dependente 
de fundos das ONGs e se tornar auto-suficiente. 
Segundo uma operadora que trabalha com o alojamento, 
o empreendimento precisa de ajuda na parte de 
gerenciamento de hotel. · 
Durante o trajeto que é um pouco longo, urna visita à 
Madeireira Mil, é feito. 

Diagnóstico 

Critérios Avaliação 
Localização apropriada quanto a impacto Sim, era uma área degradada que 
ambiental está sendo recuperada. 
Acessibilidade Igual o ano todo 
Diversidade de atrativos naturais .. Média/Alta 
Diversidade de atrativos culturais Média 
Estudos de capacidade de carga Sem informação 
Limitações estabelecidas 
Arquitetura ecológica: 
• Adequada ao ambiente Sim 
i Em harmonia com o ambiente Média 
• Uso de materiais renováveis Em parte, devido à constrüçãode 

alvenaria 
• Decoracão com motivos nativos Escassa 
Arquitetura ergonômica Sim 
Práticas usadas nas seguintes áreas: 
• Usos de energia alternativa Não 
• Tratamento de esgoto Sim, fossa séptica 
• Tratamento de áoua Rede pública 
• Separação de lixo/reciclagem Sim, todo o biodegradável é para 

usado para o pomar. o lixo é 
recolhido para as lixeiras da cidade. 

Impacto geral das instalações Mínimo, o alojamento foi construído 
numa área degradada e estão 
tentando recuperá-la 

Atividades compatíveis com o meio ambiente Sím. 
Maneio de impactos causados por visitantes Informação incompleta 
Sinalização e linhas de conduta Não 
Sistema de interpretação ambiental e cultural: 
• Sala de palestras ou similar Sim, um auditório multi-uso 
• Vídeo Não 
• Passeios Sim, com guias locais . 
Qualidade dos guias Boa, segundo uma agência que 

comercializa o produto. São das 
comunidades 
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Aldeia dos Lagos 

~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-~~-~~--~-- 
Avaliação Critérios 

ão ambiental: 
• Média/Alta . 
• Sem informação 
Envolvimento com comunidades Alto e está aumentando. Foi a razão 

da criação do alojamento e projeto. 
lrnoacio de transporte I Parece ser mínimo 
Grau de degradação ambiental e paisagístico I Alto 
evitado pela presença do hotel 
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QUADRO 6 
PRODUTO ALOJAMENTO DE SELVA 

Amazon Ecopark Lodge 

Dados Gerais 

Munlciplo 

""' . f..; Atrativos 
r, . 

) . :. DlveBidade Faunístlca .· ... :)f ::/ 
: l . ' [)lversldade Florlstlca 

(l ~- PlalCfmldade de um local htstórico 

í E,dstêilcla de tr91i1 autogulada 

, Torre de observação ...... 

Arquitetura ecológlca :::::::::·e::::::::: ........... 

Atividades 

camklhada na floresta ·:::::::::·•::::::::-, 

/ Obsel'vação de Pássaros .......... 

R>cageln de jacaré ::::::::::.:::::::::1 
·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.·J 

Vlslla a comunidades ,:::::::::::•::::::::: 
...... 

Aula de artesanato 

Pesca ,.::::::::::•:::::::::' 

Passeio de canoa ':::;:/::,:::::::::1 
Passeio a cavalo 

1· 

Nível de Infonnac;ão Ambiental 

Panfletos / Painéis Informativos ,.::::::::::•:::::·:::! 

a==de~n: [:/}}}} 

V"ldeos / Palestras 

Alto (a) "' 
Médio (a) / Alto (a) " 

Médio (a) ~ 

Baixo (a) •••• 

Instalação 
Superfície do terreno de 

propriedade do aloJamenlx> 

Construção única 

Torres 

cabanas 

Unidades Habitacionais 

Recursos Médicos 

Caixa de primeiro socorro 

8 :ik;:~:: Enfermeiro( a) 

Ambulatxírio 

Atmosfera 

Descontraída 

capacidade tutal 

~1·1 - III .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ... ' . . : .•.••. > Recepção 

Restaurant.e / Bar 
.. 

Loja de souvenlrs 

Acesso para deflclentes 

Decoração regional 

Ar condicionado ::::::::::~>:>:: 

Ventilador <<)f(:: 
Uso de energia atematlva 

Tratamento de esgoto / água 

Nível de limpeza geral 

Prática de reddagem 

Refeições 

6 11---------+-'-~~ 
Comida Internacional 

Comida Regional 

Comida Mista 

Grau de Conforto 

Alto 
7 1 r.::: ::.i/) 

Médio 

Baixo 

Recursos humanos 

10 

. ' . 
Número total de fundonártos i}::: 1{ / 

.......... 
QuaDdade dos seivlços oferecidos >>>t < 

Nível~~ dos ><:::;(<:: 
Dados complementares 

Data da Inauguração :::'.:: 199.EF'.:: .......... 

Duração da estadia mais 
procurada }3:dJ{f 

Ocupação média 

origem da clentlela 
{Estrangeira L nactonall 

Atividade 
Anual ou sazonal 

Capacidade de ca!Tja pesquisada r //: :f < < 
Nível de segurança do alojamento 1\\)~(:\ 

11 Comunicação com Manaus 
{telefone, radio) 

Heliporto / pista de pouso r- . . . 
Uso de material descartável:·.·:: · • · 

carga tributária anual ..... 

cadastro na Emamtur 
... . ... . . 

::::::•:::>-: 
Entrega aos turistas de um 
questionário de avalacão 

: :/::)(\: 
Nível de satisfação do cliente 

Questionário da pesquisa 
preenchido pelo dono 
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FIGURA 11 

Amazon Ecopark 

Restaurante 
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Chegada na época da seca 
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Cabanas de alojamento 
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Canoa para o translado 



Amazon Ecopark Lodge 

5.1.1.3 Amazon Ecopark Lodge 

Localização 

Acesso/ 
Transporte 

Atrativos 
Específicos 

r: 

r: 

.. ( 
/ 

" .. 
' ·" 

Instalações 
,· ... 

..... 
,.--. 

O proprietário é de uma familia amazonense e é o mesmo 
dono desde a inauguração. 

O empreendimento começou com a visitação aos animais, 
como um produto de um dia/meio dia e ampliou para um 
Alojamento de Selva. 

Na margem direita do Igarapé Tarumã Açu, um afluente da 
margem esquerdo do Rio Negro, perto da sede. 

O acesso é por via fluvial. 
O transporte é feito por barco para grupos superiores a dez 
pessoas, ou por canoa para grupos menores, sempre saindo 
do porto do Hotel T repicai. 

O empreendimento pretendia desenvolver um projeto 
grande: aspirava ter museu histórico, jardim botânico, vila 
ecológica, centro de quelônios, répteis, de entomologia, 
antropologia, e educação ambiental em colaboração com a 
Fundação Floresta Viva. Esta organização está envolvida na 
reabilitação de animais silvestres que foram capturados pelo 
IBAMA e entregues ao Ecopark para reintrodução na floresta. 
Há uma área um pouco afastada do alojamento, onde a 
maioria dos animais "reside" e está em observação. A 
alimentação dos animais (principalmente macacos, pequenos 
mamíferos e pássaros) é feita duas vêzes por dia, atividade 
que se torna muita atraente para os turistas. Na hora de 
alimentá-los, os turistas podem assistir. 

Existe também um orquidário em fase de organização . 

O empreendimento oferece, ainda: caminhada noturna, 
espetáculo de dança folclórica, festa (Lual) na praia, curso de 
sobrevivência na s.elva e observação de estrelas e planetas 
com telescópio. 

A construção consta de um "chapéu de palha" grande e vinte 
cabanas. 

O "chapéu de palha serve de restaurante, bar e recepção. 
Tem capacidade para receber de 100 a 150 pessoas. As 
mesas estão cobertas com toalhas, e decoradas com 
pequenos vasos de flores. Redes esticadas, e plantas 
penduradas dão um ar simpático e agradável. 
As cabanas com os apartamentos estão dentro da mata e 
conectadas por uma calçada de cimento e areia. Cada 
cabana tem três apartamentos, feitos de madeira, com 
banheiro privativo em alvenaria. Os tetos são de amianto 
pintados de verde, e as janelas são teladas. Cada cabana 
tem uma pequena varanda com entrada privada. A 
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Arnazon Ecopark Lodge 

decoração é feita com artesanato, de bom gosto, e cesta 
de frutas nas mesas para receber hóspedes. 

Recursos 
Humanos 

Dos trinta funcionários, cinco são da vizinhança. O 
treinamento é f~ito no próprio empreendimento com reuniões 
e ajuda dos mais antigos. Os funcionários têm alojarrento 
próprio. 

Todos estão com a carteira de trabalho assinada. 

Comentários 
do Dono 

Observação: o dono preencheu o questionário com muita 
atenção. 

Para seu marketing a firma participa de vez em quando nas 
feiras de turismo e trabalha essencialmente · com 
operadoras brasileiras. Tem um representante de 
marketing no Rio de Janeiro. 
Existem planos para ampliar, com suítes de luxo. 
Classifica o seu empreendimento como de natureza e 
pretende desenvolver futuramente áreas para ecoturismo e 
outras para lazer. 
O investimento inicial foi próprio e um adicional foi 
financiado pelo BASA 
Os turistas que freqüentam o alojamento têm um interesse 
alto na preservação da natureza e cultura da Amazônia. 
Considera a energia solar cara demais. 
Queixa-se da poluição do Rio T arumã, que atrai a atenção 
dos turistas. 
Comenta que tem invasões próximas ao terreno do 
empreendimento. 

Diagnóstico 
Critérios Avalíação 

Localização apropriada quanto a impacto Sim 
ambiental 
Acessibilidade Na época da 'seca, o visitante 

desembarca quase na frente do 
restaurante. Na época da enchente é 
necessário subir uma ladeira de areia. 

Diversidade de atrativos naturais ' Media/Alta 
Diversidade de atrativos culturais Limitada 
Estudos de capacidade de carga Sim, o dono acha que a área pode 
Limitacões estabelecidas receber 300 turistas/dia 
Arquitetura ecolóqica ' • Adequada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente Sim 
• Uso de materiais renováveis Em parte, usa telhas de amianto 
• Decoracão com motivos nativos Sim 
Arquitetura ergonômica Boa, porém a subida na época da 

seca é um pouco difícil para pessoas 
idosas 
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Arnazon Ecopark Lodge 

-·~----- 
Critérios Avaliacão 

Práticas usadas nas seculntes áreas: - 
• Usos de energia alternativa Não 
• Tratamento de esaoto Sim, fossas sépticas 

• Tratamento de água Há um poço artesiano 
• Separação de lixo/reciclagem Tem separação de lixo orgânico. O 

resto é enterrado na propriedade ou 
segundo o dono, trazido para 
Manaus. As latas são vendidas na 
cidade 

Impacto qeral das instalações Parece ser mínimo 
Atividades compatíveis com o meio ambiente Sim 
Manejo de impactos causados por visitantes O tamanho da área permite que as 

atividades causem um impacto 
mínimo 

Sinalização e linhas de conduta Não 
Sistema de ínteroretacáo ambiental e cultural: 

• Sala de palestras ou similar Sim, o restaurante ou a recepção 
12ermitem realizar ealestras 

• Vídeo Não - ---- ~---------- 
• Passeios . Sim, guiados 
Qualidade dos cuias Média 
Conscientização ambiental: 
• Ernpreqados ' Média 

• Clientes Média 
Envolvimento com comunidades Baixo/limitado. A propriedade é 

grande e está próxima de Manaus, 
por isso não tem muito envolvimento 
com comunidades 

Impacto de transporte Parece ser mínimo 
Grau de degradação ambiental e paisagístico Alto. O dono acha que ajudando 
evitado pela presença do hotel economicamente a comunidade, ele 

está ajudando ecologicamente a área 
evitando oue sela degradada. 

-;.f, 
' 

Recomendações 

Intervenção federal, estadual e municipal para garantir a proteção da 
propriedade. 

- Apelo por parte de órgãos governamentais, para uma campanha educacional, 

junto aos Ministérios da Marinha e dos Recursos Hídricos, afim de educar e 
providenciar medidas para o tratamento de lixo e evitar a poluição do rio 
Tarumã, onde todo o tipo de detrito é lançado. 

Envolver mais a comunidade em geral, e especificamente a comunidade 

indígena, cuja situação poderia ser melhorada. 

Incentivar a Fundação Floresta Viva a ter laços mais fortes com a comunidade 
científica, inclusive para a divulgação de informações. 
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FIGURA 12 

Amazon Lodge 

O conjunto do Lodge 

O amassador de latas acima da cesta 
indigena 

,-. 

A cabana dos apartamentos 



Dados Gerais 

<: <: i1'\::: ........... 

Atividades 
::::::::::e:::::::: ........... 

ObseMlção de Pássaros 

Focagem de jacaré 
......... 

Vlçla a comunidades :\\:•:::::::: 

Aula de artesanato 

Pesca 

Passeio de canoa 

Passeio a cavalo 

Nível de Informação Ambiental 

V'icleos ! Palestras 

Alto (a) 

Médio (a)/ Alto (a) 

Médio (a) 

Baixo (a) 

QUADRO 7 
PRODUTO ALOJAMENTO DE SELVA 

Amazon Lodge 

Instalação 
Superfície do t.eneno de j: :::7: 

orooriedade do alojamento : ·: ·: · · · 

Recursos Médicos 

a 1 1::::::: :_:::::: : 1 

Tones 

Construção única 

cabanas 

Unidades-Habitacionais :-::::::ji\:::: .... -··· ... 

capacidade total 

Recepção 

Restaurante / Bar 

Auditório 

::::::::::.::::::::: . ' . . . . . . . . 

Laja de souvenirs 

Aresso para deficientes 

Decoração regional 

~ 
Uso de energia altematlva 1}}) 

Tratamento de esgoto/ água l)<:,f}} 
Nível de limpeza geral :\:::)lf}: ........ .. . 

Prática de reciclagem 

Refeições 

1 Comida Regional l<<<::::;:::::<.::·.::.I . . . . . . . . . . . 
6 ::::::::::::::::.::::: 

Comida Internacional :-:-: :-:-:-:-:-:-:-:- f·. 

Comida Mista 

Grau de Conforto 

Baixo 

Enfermà'o(a) 

Abnosfera 

Descontraída 
9 .·.-:·.·.·.·:·.·.·.· 

Simpática 

F-ormal 

Recursos humanos 

10 

=:::-_:1••·······~······· Nível de satisfação dos 
funcionários <<)f}: 

.. Dados complementares 

Data da inauguração 

Duração da estadia mais 

Ocupação média 

Origem da clentela 
CEstrangen / nacional) 

::::-:>gsiff;>>:: ······· .... -:~~- 
Atividade 

Anual ou sazonal 

capacidade de carga pesquisada 
......... 

, ..... 
····· ..... 

Nível de segurança do alojamento F\/1\\: 
11 Comunicação com Manaus 

(telefone, radio) 

Heliporto / pista de pouso 

Uso de material descartável 

Carga tributária anual 
~-:-:-:-:-:::· . 

cadastro na Emamtur 

Entrega aos turistas de um 
questionário de avaliação 

Nível de satisfação do cliente (} \ )t{ \ \ ........... 
Questionário da pesquisa 
preenchido pelo dono 
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Arnazon Lodge 

5. 1. 1.4 Amazon Lodge 

r: 

O proprietário é estrangeiro radicado no Amazonas há mais 
de vinte e cinco anos e é o mesmo dono desde a 
inauguração. Ele foi o pioneiro na Amazônia no turismo de 
natureza, sendo Amazon Lodge o primeiro alojamento de 
selva do Estado. 

Localização No meio do Rio Juma perto do Paraná do Mamori. 

Acesso/ 
Transporte 

O acesso é por via terrestre e fluvial, saindo desde o 
aeroporto de Manaus. Um carro - ou ônibus - leva primeiro 
os turistas até à CEASA, perto do Distrito Industrial. Depois 
atravessa-se o Rio Negro, passando pelo "Encontro das 
Águas", até Careiro da Várzea. Lá, embarca-se num outro 
veículo para seguir a estrada BR-319, até ao Paraná do 
Araçá Finalménte uma canoa rápida leva os clientes até ao 
hotel. 

r: 
' ! .,..., 
' ' i 
' 
1 r' 
! ,,,....., 

r: 
r: 

Instalações A construção é feita em quatro módulos assentes numa base 
flutuante feita de madeira regional. Este é o único lodge 
totalmente flutuante no Amazonas. 

Uma maloca central redonda comporta no térreo: a 
recepção, o bar, a sala de estar/biblioteca e um lavabo. No 
primeiro andar fica o restaurante com capacidade para 
trinta pessoas. 
Duas malocas laterais, de cada lado da parte central 
abrigam os quartos. 
Existe também uma maloca na parte de trás, com a 
cozinha, banheiros, chuveiros e as acomodações dos 
empregados. 
Os materiais de construção são essencialmente a madeira 
e a palha. 
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Recursos 
Humanos 

Os empregados estão satisfeitos; vários deles trabalhavam 
na roça antes de ingressar no Lodge. Entrevistamos um guia 
que começou como garçom, foi treinado, aprendeu inglês 
com o gerente e com os guias "freelance", e hoje recebe os 
turistas. Os funcionários têm alojamento próprio. 

Seis dos sete funcionários são da comunidade. A. excepção é 
o gerente que tem formação universitária e trabalhava antes 
no próprio alojamento como guia. 
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Amazon Lodge 

Dados 
Complementares 

Após ter sido o primeiro a abrir um alojamento de selva no 
Amazonas, o dono foi o primeiro a se arriscar para promover 
um empreendimento de ecoturismo bem no interior do 
Estado, em São Gabriel da Cachoeira. Lá ele criou uma 
fundação para promover o artesanato indígena. Por razões 
econômicas o alojamento teve que fechar. 

Comentários 
do Dono 

Construiu o alojamento com investimento próprio, pois 
encontrou dificuldades para ter um flnanciarnento na época. 
Ele gostaria hoje de conseguir um financiamento para 
algumas melhorias, como por exemplo a instalação de 
energia solar. 
Participa regularmente de feiras de turismo, e prefere 
trabalhar com operadoras estrangeiras, e também 
diretamente com o público via internet. 
O lodge tem alguns animais em liberdade, e apesar de 
raros incidentes, ele verificou que os turistas adoram 
especialmente, os macacos, o que é um atrativo importante · 
em um alojamento de selva. 

Diagnóstico 
Critérios Avaliação 

Localização apropriada quanto a impacto Sim 
ambiental 
Acessibilidade lcual o ano todo ' 

Diversidade de atrativos naturais Alta 
Diversidade de atrativos culturais Média 
Estudos de capacidade de carga Não, mas o dono não quer aumentar 
Limitações estabelecidas seu empreendimento para manter o 

mesmo nível de qualidade 
Arauitetura ecolóoica 
• Adequada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente Sim 
• Uso de materiais renováveis Sim 
• Decoracáo com motivos nativos Sim 
Arquitetura eroonõrnica Sim 
Práticas usadas nas seouintes áreas 
• Usos de energia alternativa Não. Usava-se há alguns anos um 

pano solar para a iluminação da 
cozinha, mas houveram grandes 
problemas com ele e decidiram 
colocar um gerador, o qual é 
desligado durante a noite para que os 
clientes possam apreciar os sons 
noturnos, especialmente o macaco 
guaribas. 
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Amazon Lodge 

r: 

-· ---·---·--· ----- ---···-· 
Critérios __________ Avaliação _. ------------- -- 

• Tratamento de esgoto Sim. Um sistema de caixas recolhe o 
esgoto, o qual é transportado por 
canoa especialmente adaptada, até 
terra firme, onde é colocado numa 
fossa séptica. Nada do alojamento 
vai direit?rnente para o rio 

• Tratamento de água Não 
• Separação de lixo/reciclagem Sim. E o único alojamento onde o 

símbolo de "reciclagem" está 
colocado nas áreas comuns do 
empreendimento, ao lado de cestas 
indígenas, para conscientizar os 
clientes e incentivá-los a amassar as 
latas que depois são vendidas pelos 
próprios funcionários 
Uma parte do lixo biodegradável 
alimenta porcos na comunidade. 

Impacto geral das instala~ões Parece ser mínimo 
Atividades compatíveis com o meio ambiente Sim 
Manejo de impactos causados por visitantes A capacidade reduzida do 

empreendimento parece ter um 
impacto mínimo sobre o meio 
ambiente 

Sinalização e linhas de conduta Sim, tem folhetos à disposição, numa 
mesa, em vários idiomas, com linhas 
de conduta e a filosofia do Lodge, 
bem como uma pequena biblioteca 
tratando de assuntos amazônicos. 
Tem também mapas nas paredes 

Sistema de interpretação ambiental e cultural 
• Sala de palestras ou similar Sim 
• Vídeo ... Não 
• Passeios Sim, guiados. O nível de informação 

fornecido aos clientes é alto 
Qualidade dos guias Boa. São pessoas da região que o 

lodoe treinou 
Consclentlzacão ambiental 
• Empregados Média/Alta 
• Clientes Sem informação 
Envolvimento com comunidades Alto - A maioria dos empregados são 

da comunidade próxima (seis sobre 
sete). O lodge compra nas 
comunidades farinha, frutas, peixe, e 
artesanato. 
- A canoa que traz os clientes dá 
"carona" a residentes, e entrega 
compras feitas em Manaus para 
alguns ribeirinhos. 
- O lodge ajudou na construção da 

··----- -·----· ·---- escola e assiste com material escolar 
Impacto de transporte Parece ser mínimo - 
Grau de degradação ambiental e paisagístico - 

Alto 
evitado pela presença do hotel 
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Amazon Lodge 

5.1.1.5 Amazon Vil/age 

Este alojamento não consta do documento porque o responsável 
negou-se a participar: desta, cu qualquer pesquisa promovida por um órgão 
público. 

Observação: Lamentamos esté fato, por ser um alojamento multo bem 
conceituado e que recebeu a melhor avaliação na pesouise junto aos guias. 
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Apurissawa 

Flutuante com apartamentos 
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QUADRO 8 
PRODUTO ALOJAMENTO DE SELVA 

Apurissawa Lodge 

Dados Gerais 

Munidpio · >Mj:lnaos -: 
......... 
.2:a:s:n::·: 

:: •.. :~::: 
·-····· 

: . teita. tititie : ::· 
::o<'l{a;ió:>>> 

Atrativos 

Diversidade Faunística 

Diversidade Roristica 

To,re de observação 

Arquitetura ecológica 

Atividades 

Caminhada na Floresta 

Observação de Pássaros 

focagem de Jacaré 

Visita a comunidades 

Aula de artesanato 

Pesca 

Passeio de canoa 

Passeio a cavalo 

Panfletos / Painéis informativos 

Orientação dada aos turistas 

Programa de conscielitização 
ambiental p/ funcionários 

Vídeos / Palestras 

Alto (a) 1' 
Médio (a)/ Alto (a) " 

Médio (a) ~ 

Baixo (a) "' 

Instalação 
Superfície do terreno de 

orooriedade do alojamenlD 

Construção única 

Torres 

Cabanas 

Unidades Habitacionais 

Capacidade IDtal ·.·. zz.: 
Recepção :.:: 

Restaurant.e / Bar ::e-:::_·. 

Auditório 
5 

BlbOoteca 

Loja de souvenirs 

Acesso para deflclentes 1:·· .: ::: .. ..-. 
Decoração regional -·-:.::e·:: 

Ar condicionado 
... ' .. 

Ventilador 

Uso de energia alternativa 

TratamenlD de esgolD / água 

Nível de limpeza geral 

Prática de reciclagem .. 

Refeições 

Comida Regional 

Comida Int.emacional 

Comida Mista 

Grau de Conforto 

Alto 

7 tl.: Médio 

Baixo 

Recursos Médicos 

CaiXa de primeiro socorro •• 
Enfenneiro( a) 

Ambulatório 

Atmosfera 

Descontraída ... 
9 : : ::.: :.:i: 

Simpática 

Formal 

Recursos humanos 

10 
1 Número total de funcionários 1:: 1 
Qualidade dos~~ of~os L <: f: : : : 

Nível de sausraçao dos 
funcionários 

Dados complementares 

Data da Inauguração 

Duração da estadia mais 
orocurada 

Ocupação média 

Origem da cUentela 
{Estrangeira / nacional) 

~%: 
: i:stràr1ae,ra 

Atividade 
Anual ou sazonal 

Capacidade de carga pesquisada 

Nível de segurança do alojamenlD j::: -: · 

11 Comunicação com Manaus 
{t.elefone, radio) 

Hetiporto / pista de pouso 

Uso de material descartável 

EnvolvlmenlD com as comunidades!: 
doentomo 

Carga tributária anual 

Entrega aos turistas de um r . • 
questionário de avariac;ão · 

Nível de satisfação do cllent.e 

Questionário da pesquisa i: :•. 
oreenchido pelo dono 



Apurissawa Lodge 

5.1.1.6 Apurissawa Lodge 

r: 

·r 
:,· 

r: 

:r 
Localização 

,r 

·r 
r: 
r: 
r: 

Acesso/ 
Transport 

r: 
r Instalações 

r: 
;r 

<r: 
Comentários 
do Dono 

'( 

r: 

r 
r: 
r: 

r 
r: 
r: 

r: 
:r 

r 

r> 

O proprietário é amazonense e é o mesmo dono desde a 
inauguração. A operação é familiar. A agência também tem 
barcos (UM Cassiquiare e Iguana). 

Observação: Não tinha turistas quando visitamos, nem 
funcionários. 

Na boca do Rio Cuieiras, um afluente da margem esquerda 
do Rio Negro, que deságua frente ao Arquipélago das 
Anavílhanas. 

O lodge situa-se perto da comunidades de Nossa Senhora da 
Saúde e de Terra Preta. 

O acesso faz-se unicamente por via fluvial, em barcos 
regionais. O alojamento possui seu próprio barco. 

As instalações são em terra firme e também num flutuante: 
- Na terra firme tem uma cabana com apartamentos e uma 

maloca que serve de restaurante. 
Uma casa flutuante é usada para o alojamento. 

Têm planos para construir uma torre de observação 
para uso diurno (observação de pássaros) e noturno 
(observação de estrelas). Também tem planos para o uso de 
energia solar para iluminação, bem como furar um poço 
artesiano. 

Ele tem muita preocupação com o meio ambiente e fechou 
o lodge durante um tempo enquanto procurava a solução 
ideal para o tratamento dos esgotos. 

- A capacidade inicial do hotel era para quatorze pessoas, 
hoje é para vinte e duas. Tem planos para construir mais 
dez apartamentos, ou seja, uma capacidade total de 
quarenta e duas pessoas. 
Ele está muito preocupado com a degradação ambiental 
que está havendo nestes últimos anos ( exploração de 
madeira, pesca predatória e lixo de embarcações), e se 
queixa da falta de fiscalização. 
O investimento inicial foi próprio, mais tarde ele fez um 
pequeno empréstimo bancário. 
Classifica seu alojamento como de turismo de natureza. 
O marketing é feito em revistas, internet, agências 
internacionais e "boca a boca". 
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Apurissawa Lodge 

Dados 
Complementares 

O dono criou uma fundação, Fundação Almerinda 
Malaquias sediada em Novo Airão com fins sociais bem 
como ecológicos (Veja a seção de Novo Airão ). · 

Diagnóstico 
. ····- ·critérios __________ ·- ___________ A valiaç~---· ·· _____ ·- 

Localização apropriada quanto a impacto Sim 
ambiental 
Acessibilidade Boa, o ano inteiro 
Diversidade de atrativos naturais Média/Alta ---- - ------------- 
Diversidade de atrativos culturais Média. Existem duas comunidades 

indlcenas (deslocadas) próximas 
Estudos de capacidade de carga Não, mas o dono tem preocupação de 
Limitacões estabelecidas não crescer demais 
Arquitetura ecológica 
• Adequada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente Sim 
• Uso de materiais renováveis Sim 
• Decoração com motivos nativos Sim .corn muito bom gosto 
Arquitetura erqonôrnica Sim 
Práticas usadas nas seguintes áreas 
• Usos de energia alternativa Não 
• Tratamento de esgoto Sim, fossa séptica 
• Tratamento de água Não 
• Separação de lixo/reciclagem Sim. O não biogradavél é trazido 

para Manaus 
Impacto geral das instalações Parece ser mínimo 
Atividades compatíveis com o meio ambiente Alta 
Maneio de impactos causados por visitantes Sem informação 
Sinalização e linhas de conduta Não 
Sistema de interpretação ambiental e cultural 
• Sala de palestras ou similar ' Sim, o restaurante pode ser utilizado 
• Vídeo Não 
• Passeios Sim, guiados 
Qualidade dos guias Média. As vezes é um cientista que 

acompanha o grupo. 
Conscientizacão ambiental 
• Empregados Sem informação 
• Clientes Sem informação - Envolvimento com comunidades Médio 
Impacto de transporte Parece ser mínimo 
Grau de degradação ambiental e paisagístico Alto 
evitado pela presença do hotel 
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QUADRO 9 
PRODUTO ALOJAMENTO DE SELVA 

Ariaú Amazon Towers 

Dados Gerais 

Munlápio : • ~néfubá::: .·.·.·.·.·.·.· .· .. 

Diversidade Faunístlca 

Diversidade Floristlca 

::::::::::f::::;:::' 
Atividades 

Caminhada na Aoresta 

Observação de Pássaros 

l'Qcageln de jacaré 

Visita a comunidades ··::::>:.:::::::- ... ·.·.·.·.·.·.·.·.· 

Aula de artesanato 
... . . . . . . . . . 

·.-::::::;;::-:-:-:: 
Pesca 

Passeio de canoa 

Passeio a cavalo 
::::::::·::::::::::::: 
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

Nível de Informação Ambiental 
::.:::::::::::::::<i 
:/:::::::;:</:1 

Ortenl3ção dada aos turistas e<~:>~ :j 
·>·>>:·:-:-:-:-:-:1 :::·::::::::::::::::::; 

V'Kleos / Palestras 

Alto (a) 1' 
Médio (a)/ Alto (a) " 

Médio (a) -+ 
Baixo (a) + 

Instalação 
Superfície do terreno de 

do alojamento 

Construção única 
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:• 

.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
Torres :::::::~::~:::::: 
Cabanas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~: ~ ~ 

Unidades Habladonals //iiê(/ .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 
capacidade IDtal 

Recepção 

Restaurante / Bar 

• 1 ,:::::::j:~::::::, 

Loja de souvenirs 

Acesso para deficientes ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Decoração regional 

Ar condicionado 

Ven~dor :::::::::::.:::::::: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 
Uso de energia altemativa 

......... 
<· :-:-:-:-:-:-:-:-: ......... 

Tratamento de esgoto / água 

Nível de Impela geral 
........... 
:(:})t:<< 

Prática de reclcJagem 

Refeições 

Comida Internacional 

Comida Mista 

Grau de Conforto 

Médio ::::::::::·.::::::::: ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

Baixo ::::i::::::::1:::::} 

Recursos Médicos 

Caixa de primeiro socorro 

Enfenneiro( a) 

Ambulatório ::::::::::·•:·.:::. . . . ' . . . . . . . 

Abnosfera 

Descontraida 
9 

Simpática .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 
formal 

Recursos humanos 

Número total de funcionários 

Qualidade dos serviços oferecidos 1(/\~:/:: 
Nível de satisfação dos 

funcionários 

Dados complementares 

Data da inauguração ::./:19.s7::::: ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· . 
Duração da estadia mais 

procurada 

.. .... ... ......... .... 

Ocupação média 
-·-:-:-:-:-:-:-:-:-:-· 

Origem da clientela 
(Estrangeira L nadonaO 

.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.· 

Atividade 
Anual ou sazonal 

Capacidade de carga pesquisada -:-:,:-:-;.:-·-:-:-:-: 

NíYei de segurança do ak>Ja=to t771F 
11 Comunicação com Manaus 

(telefone, radio) 

Heliporto / pista de pouso 

Uso de material descartável 

Carga trl>utária anual 
........ .......... 

Cadastro na Emamtur 

Entrega aos turistas de um 
Questionário de avaBac;ão 

Nível de satisfação do cliente ... :;::::·:·::.·:·.::· 

Questionário da pesquisa 
preenchido pelo dono 



FIGURA 14 
ARIAU - Amazon Towers 
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FIGURA 15 
Ariau- Amazon Towers 
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5. 1. 1. 7 Ariaú Amazon Towers 

Í' 

Í' 

' 1 
1 ,-., 

!r 
'' 

(' 

r- 

:r 
,,,.... 

: r> 

r 
Í' , •...•. 

:('"' 

:r 

r 
,-. 

'Í' 

:r 

:r 

; (' 

:r '.r 

Localização: 

Acesso/ 
Transporte 

Atrativos 
Específicos 

Instalações 

O proprietário é amazonense e sempre foi o único dono 

Na beira do Rio Ariaú (um afluente do Rio Negro, que tem a 
particularidade de dar acesso ao Rio Solimões na época da 
enchente) e na margem direita do Rio Negro. 

O hotel situa-se perto das comunidades de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro e de São Francisco, ambas no Lago 
Acajatuba, bem como de várias casas isoladas. 

O acesso é essencialmente por via fluvial. A agência usa 
barcos rápidos próprios, ou os serviços de barcos regionais 
de terceiros. É também possível chegar no hotel de 
helicóptero e por via terrestre. (O trajeto dos clientes por via 
terrestre é raro). 

Passarelas suspensas ao nível da copa de algumas árvores. 
Animais em liberdade (especialmente macacos, coatis, 
araras). 
Uma casa construída no topo de uma árvore é chamada de 
"Casa do Tarzan" (Ela é o cartão de visita do alojamento). 
Um "Ovni porto" para eventuais encontros. 
Uma pirâmide para meditação. 
Pequenas experiências de sobrevivência na selva 
executadas pela empresa "Companhia de Aventura" 
Também há passeios no recinto da grande reserva florestal 
do "Terra Verde Lodge", graças a um acordo entre os dois 
empreendimentos. 

A construção é de estilo compósito, misturando madeira, palha 
e muito alumínio. 

O empreendimento começou com uma torre e tem agora, 
seis, sendo quatro de apartamentos, algumas com sete 
níveis. Uma torre abriga a recepção, as duas lojas (uma 
de artesanato e diversos e a outra de pedras semi 
preciosas), um restaurante, e um mini auditório. A sexta 
torre abriga um segundo restaurante, uma sala ampla para 
convenções, com decoração extravagante, espaços para 
um futuro museu e um spa. Duas torres de observação e 
inúmeras passarelas suspensas, algumas com rruru 
piscinas, outras chegando ao heliporto, ao OVNlporto, ou à 
pirâmide. O alojamento para os funcionários existe numa 
construção de dois pisos, perto das oficinas. 
A decoração, embora feita em parte com cipós e muita 
madeira talhada, também tem uma parte de plástico, de 
isopor e de fibra de vidro. O trabalho é feito por artistas 
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Recursos 
Humanos 

'Ariaú Amazon Towers 

regionais, alguns trabalhando em tempo integral para o 
alojamento. 
Visitamos o "Ariau li", em fase de construção, uma 
extensão do hotel sobre a margem direita do Rio Negro, e 
ligada ao resto do complexo por uma passarela de ·um 
quilômetro e meio. Segundo a nossa conversa com o dono, 
a intenção é de fazer do "Ariaú li" um enorme resort, com 
duas torres, cada .. uma com 140 apartamentos de luxo. 

Por ter um número importante de funcionários (85) e uma 
amostra boa de pessoas entrevistadas (32) achamos 
interessante apresentar esta informação em detalhe. 

A maioria dos entrevistados trabalha no alojamento há 
pouco tempo. Das trinta e duas pessoas entrevistadas, treze 
trabalhavam há menos de três meses; dez, entre quatro 
meses e um ano; e nove, há mais de um ano, incluindo 
somente um caso de uma pessoa trabalhando há quatro 
anos. 

Na entrevista que tivemos com o dono, ele afirmou que 90% 
dos empregados do lodge eram oriundos das comunidades 
vizinhas. Mas as entrevistas mostram que: 

01 entrevistado era da comunidade perto. 
07 eram originários de Manacapuru ( município próximo) 
08 eram originários de Manaus 
06 nasceram no interior do Amazonas, (longe do hotel). 
09 eram oriundos de outros estados da Federação. 
01 era nativo da Guiana. 

Quanto à pergunta se gostam de trabalhar no Ariaú 
Amazon Towers, a resposta é quase unânime: De trinta e 
dois, trinta responderam afirmativo. As razões da 
satisfação são diversas, elas vão do bom ambiente, à calma 
da área, às gorjetas recebidas, passando pelo fato de ter um 
salário fixo, de ter um "bom patrão" e, enfim, por trabalhar 
num empreendimento que" é uma vitrina para o mundo". 
Os dois funcionários descontentes acham que o ritmo de 
trabalho é duro demais. 
Observação: os empregados do Arieú, bem como a maioria 
dos outros empreendimentos de selva, trabalham na base de 
25 dias no Alojamento, cinco dias de folga. 

A maioria dos funcionários acha que o lodge se preocupa com 
o meio ambiente (trinta e um dos trinta e dois entrevistados) . 

Paralelamente, verificamos que vinte cinco não tinham idéia 
nenhuma sobre ecoturismo. Os sete outros entrevistados 
tinham alguma noção dó que é a preservação da natureza. 
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Comentários 
do Dono 

Dados 
Complementares 

Auau Arnazon Towers 

Observação: A altura das torres, a inclinação das escadas, e 
o fato de que é necessário subir e descer essas escadas 
inúmeras vezes ao longo do dia. muitas vezes carregando 
materiais, é fisicamente desgastante e perigoso sobretudo 
quando a chuva torna tudo escorregadio. 

No que diz respeito às construções, não fez, nem acha 
necessário fazer estudos de capacidade de carga, ou ter um 
arquiteto para o planejamento do hotel. É ele mesmo que 
decide, e manda fazer por pessoa da área e assim sai do jeito 
que ele quer. · 
- A grande maioria dos seus empregados são das 

comunidades vizinhas. 
- esgoto é tratado antes de entrar nas fossas sépticas. Uma 

vez que a fossa enche, outra é aberta. 
investimento tem todo sido próprio. 
Acha que os empregados estão satisfeitos e que as 
condições de trabalho são melhores do que as que eles 
tinham antes, e que isto pode ser verificado pelo anos de 
serviço que os funcionários têm no lodge. 

Observação: O dono é uma pessoa original e é tão diversa 
quanto seu hotel. De acordo com folhetos do hotel, placas 
por toda a parte na propriedade, e nossa entrevista, ele quer 
bater recordes, acumulando superlativos. Assim, o hotel é o 
maior do mundo sobre palafitas, com as passarelas mais 
altas e longas, com o único heliporto sobre palafitas, e com 
uma coleção de quadros superior em número à do Museu do 
Louvre. 

Observação: O Ariaú é um conjunto complicado, que junta 
coisas interessantes , estranhas e extravagantes que são às 
vezes difíceis de classificar, como, por exemplo, as 
passarelas suspensas. Elas são interessantes em si, mas não 
dão muita sensação de segurança, e parecem feitas de 
maneira precária. A construção está dentro da natureza, mas 
a capacidade habitacional atual é tal que não tem uma 
atmosfera de alojamento de selva. Os animais, atraídos pela 
comida que lhes é dada, encontram-se por todo o lado, até 
mesmo chegando a invadir o restaurante. Enquanto. isto é 
apreciado por muitos turistas, outros ficam assustados. 
Então, enfrentamos algumas dificuldades para preencher 
alguns itens do diagnóstico e fomos obrigadas a usar 
bastante a palavra "em parte" e não uma posição mais 
definitiva. 
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Ariaú Amazon Towers 

Diagnóstico 

Critérios Avaliação - 
Localização apropriada quanto a impacto Sim, embora a presença de três 
ambiental outros lodges na mesma área possa 

causar impacto 
Acessibilidade Boa. O acesso é mais difícil na seca, 

mas o alojamento encontrou soluções 
satisfatórias. 

Diversidade de atrativos naturais Média/Alta (Devido às excursões na 
grande reserva do Terra Verde 
Lodqe) 

Diversidade de atrativos culturais Limitada 
Estudos de capacidade de carga Não 
Limitações estabelecidas 
Arquitetura ecológica: 
• Adequada ao ambiente Em parte, mas parece estar a crescer 

demais 
• Em harmonia com o ambiente Em parte . Devido ao tamanho de 

empreendimento, hoje começa a 
, sobressair 

• Uso de materiais renováveis Em parte. A maioria da construção é 
feita de madeira e de palha, mas tem 
também muito zinco 

• Decoração com motivos nativos Em parte. Tem muitas peças de 
madeira, mas também peças de 
isopor, de plástico e de fibra de vidro 

Arquitetura ergonômica Em parte, Existem muitas escadas 
que se tomam cansativas para os 
mais idosos. o tamanho do 
Alojamento obriga os turistas a andar 
bastante de um ponto para outro, por 
exemplo, do seu quarto até o 
restaurante. 
Fatores climáticos, próprios da região, 

.. como chuvas constantes, tornam as 
escadas e passarelas escorregadias, 
e perigosas. Para empregados que 
necessitam subir e descer as escadas 
várias vezes ao dia isto é um 
problema sério. 

Práticas usadas nas seguintes áreas: 
• Usos de energia alternativa Não ' 

• Tratamento de esooto Sim, fossas sépticas 
• Tratamento de áqua A água provem de um poço artesiano 
• Separação de lixo/reciclagem o lixo é separado: os restos 

biodegradáveis alimentam porcos, 
num sitio pertencente ao lodge O 
resto é colocado num buraco na 
propriedade e queimado. Segundo 
alguns funcionários tem separação 
das latas de alumínio, que seriam 
mandadas para Manaus para 
reciclagem, segundo outros tudo é 
jogado nessa fossa. 
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Ariaú Amazon Towers 

Critérios Avaliação 
Impacto geral das instalações o Alojamento está no meio da 

natureza e poucas árvores foram 
cortadas para a construção. Em 
nenhum momento o turista coloca os 
pés no chão, pois todo o complexo é 
suspenso, porém o tamanho da 
construção, o número de turistas 
recebidos e em conseqüência o 
tamanho de esgoto/lixo produzido, 
não deixa de ser preocupante. 

Atividades compatíveis com o meio ambiente Sim. 
Manejo de impactos causados por visitantes Segundo a "Companhia de Aventura" 

que presta serviços para o Ariaú para 
as experiências de sobrevivência na 
selva, tem manejo, das trilhas usadas 
que são trocadas periodicamente. 

Sinalização e linhas de conduta Não 
Sistema de interpretação ambiental e cultural: 
• Sala de palestras ou similar Sim, existem duas 
• Vídeo Sim 
• Passeios Sim, guiados 
Qualidade dos qulas Média 
Conscientização ambiental: 
• Ernpreoados Média/Alta 
• Clientes Média 
Envolvimento com comunidades Médio/Alto. Urna excursão do 

alojamento leva os turistas na 
comunidade N.S do Perpétuo Socorro. 
Os turistas compram bebidas no bar 
e bastante artesanato. O Ariaú ajuda 
também com diesel para o gerador da 
comunidade 

Impacto de transporte Parece ser mínimo. 
Grau de degradação ambiental e paisagístico Médio. O dono tem muitos terrenos 
evitado pela presença do hotel em volta do seu empreendimento 

para serem preservados. Contudo, o 
lodge destaca-se da floresta, 
sobretudo as torres 
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Dados Gerais 

Muniápio 

Tempo de viagem desde Manaus 45')Í:ii00) 

Transporte ~:,:ra chegar ao /i+/ 
Tipo de ecossistema ao redor do :: : terra-tititie:: 

alojamento . ":'. ::.'9_a1Íó:::::. 
Atrativos 

Oiversidade Faunística 

Diversidade Aoristlca 

Z I Proximidade de um local histÓriCO 

Existência de trilha autoguiada 
-- 

t 1 
Torre de observação 

Arquitelllra ecológica 

Atividades 

Caminhada na Aoresta 

Obsavação de Pássaros 

Focagem de jacaré 

ai Visita a comunidades 

Aula de artesanato 

Pesca 

Passeio de canoa 

Passeio a cavalo 

. . . . . . . . . 

.: .' ;i,. _:_:-: ........ 

:::::::::.~::.:::::: 

·.· .. ·.· ··.·.·. 
t-::::::-:-:-:-:-:- 

Nível de Informação Ambiental 

Panfletos / Painéis infonnativos 

4 Orientação dada aos turistas 1:: : : : : . g_a_ia:: 
Programa de consoentízação 
ambiental pi funcionários 

.-:-:-:e.:- 

V"Kleos / Palestras 

Alto (a) 1' ' 

Médio (a)/ Alto (a) " 
Médio (a) -) 

Baixo (a) "' 

QUADRO 10 
PRODUTO ALOJAMENTO DE SELVA 

Lago Salvador 

Instalação 
Superfície do terreno de 

.e_ropriedade do alojamento 
::::12®:hâ::: ........... 

Construção única 

Torres 

Cabanas 

Unidades Habitacionais :<:<::ii:::::::: ........... 

Capacidade total 

Recepção 

Restaurante / Bar 

Auditório 1·. 

s I r: : ... · 1 
Biblioteca .. 

loja de souvenirs 

Acesso para deficientes 1:::::::::::::::::::::: 
Decoração regional 

Ar condicionado 

Ventilador -:-::::::-·-{:::.:-: ........... 

Uso de energia alternativa 

Tratamento de esgoto ! água : /-_(-_: 

Nível de limpeza geral ···:::::::1:-:::::::, 
Prática de reciclagem 

Refeições 

Comida Regional 
6 

Comida Internacional 1·. 
Comida Mista 

..•. 
Grau de Conforto 

Alto 

Médio .::•. 
Baixo 

Recursos Médicos 

Caixa de primeiro socorro 
8 

Enfermeiro( a) 

Ambulatório 

Abnosfera 

Descontraída 

Simpática 
. .. ··e·:· 

Formal 

Recursos humanos 

Número total de funcionários 
101-~~~~~~~~~-i- .•..........•. ......,.~ 

Qualidade dos serviços oferecidos : 

Nível de satisfação dos 
funcionários 

Dados complementares 

Data da inauguração -.f~Q-(IM!$Í5: 
::~<*-~: 

Duração da estadia mais 
orocurada 

.......... 
::fo.:N:ili:: 

Ocupação média 

Origem da clientela 
(Estrangeira / nacionall 

.·.:·. '.60%: 
:~;ihii~rii 

Atividade 
Anual ou sazonal 

Capacidade de carga pesquisada 

Nível de segurança do alojamento r: :::>:t.::::-. 
11 Comunicação com Manaus 

(telefone, ra_<I_~ 

HeHporto / pista de pouso 

Uso de material descartável 

Envolvimentod com as comunidades!: : . ~::::: ': 
o entorno 

Carga bibutária anual 

Cadastro na Emamtur 

Entrega aos turistas de um 
questionário de avalla(ão 

Nível de satisfação do cliente 

Questionário da pesquisa 
preenchido pelo dono 
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Lago Salvador 

5.1.1.8 Lago Salvador 

r 
. ("' 

r: 
·r 
r: 

O proprietário é o Hotel Tropical, mas o alojamento está 
arrendado desde 1997, para a Amazônia Expeditions, uma 
agência que também opera barcos de turismo, e está 
sediada no próprio Hotel Tropical. 

r 
r 
r 
.r 
li r 
Ir 

Observação: Este produto recebe turistas de diversos tipos: 
clientes para pernoitar, para o passeio de um dia e alguns 
escolhem o de meio dia. Isto deve-se à proximidade de 
Manaus. O alojamento situa-se quase na frente do Hotel 
Tropical, na margem oposta do Rio Negro. 

Localização Na beira do Rio Negro, frente a Manaus. 

! '.r 
1\r 
' :r 

Acesso/ 
Transporte 

O acesso é fluvial. O alojamento dispõe de um barco 
regional próprio para efetuar o translado, ou usa canoas 
rápidas quando o número de clientes é menor. 

1nsta1ações O restaurante que também é recepção e bar, é o edifício 
principal. 
- Construído sobre blocos de cimento é assim bastante 

elevado do solo para evitar que alague durante a época da 
enchente. O teto é de telhas de barro, e o piso de madeira. 
A capacidade é para aproximadamente 150 pessoas. Os 
laterais estão abertos, o que permite boa ventilação e 
proximidade com a natureza. 
O lago liga só com a praia do Rio Negro através de trilhas 
na mata, as quais estão bem cuidadas. No meio do lago há 
um flutuante que serve de bar e base para atividades 
como: natação, passeio de canoa, e pesca. 
Ao redor do lago, há quatro cabanas cada uma com três 
apartamentos, varanda e área de bar. A construção das 
três cabanas é idêntica: telhas de barro, alvenaria e 
suportes de cimento. A quarta, a primeira a ser construída, 
tem suportes de madeira e telhas de amianto. 

r, 

. r- 

r 
r 
r: 
1i~ ! 1 

[ir- 
Recursos 
Humanos Os funcionários estão satisfeitos de trabalhar no 

empreendimento. Eles têm alojamento próprio. 
Quando o empreendimento usa os serviços de diaristas, estas 
pessoas vêm da comunidade. 

1 ; r-, 

-r- 
' 
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Lago Salvador 

Dados 
Complementares 

O atual responsável pelo alojamento, tem uma filosofia 
diferente do Hotel Tropical, que operava anteriormente. Ele 
classifica seu alojamento. de lazer e de natureza, mas 
gostaria de faze- dele um alojamento de ecoturismo, para 
isso, ele já procurou assistência junto a assessores. 
O investimento colocado no empreendimento foi totalmente 
próprio. Ele gostaria de ter acesso a um financiamento para 
implantar energia solar, melhorar o seu barco de transporte 
e aumentar a sua capacidade (inclusive, criando 
acomodações para pernoitar em rede na selva). 
O gerente do alojamento é um guia muito experiente. 
Não tem animais no alojamento, mas o dono acha que 
seria um atrativo importante ter alguns. 
Uma torre de observação está em construção. 

Diagnóstico 

Critérios Avaliação 
Localização apropriada quanto a impacto Sim 
ambiental 
Acessibilidade Boa. Na época da seca, o trajeto é um 

pouco mais longo 
Diversidade de atrativos naturais , Média/Alta 
Diversidade de atrativos culturais Limitada 
Estudos de capacidade de carga Não 
Limitações estabelecidas 
Arquitetura ecológica: 
• Adequada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente Sim 
• Uso de materiais renováveis Em parte, a construção é de alvenaria 
• Decoração com motivos nativos Sim 
Arquitetura ergonómica Sim 
Práticas usadas nas s~uintes áreas: 
• Usos de energia alternativa Não. A energia provem de um geradbr 

a diesel. O dono está estudando a 
possibilidade de mudar para energia 
solar. No momento faltam os 

... recursos financeiros . 
• Tratamento de esgoto Sim, com fossas sépticas. 
• Tratamento de água Não. A água provem de um poço 

artesiano 
• Separação de lixo/reciclagem Sim, tem separação de lixo: o 

biodegradável alimenta porcos na 
comunidade As latas são trazidas de 
volta para Manaus e o resto é · 
queimado 

Impacto geral das instalações Parece limitado. Todavia tem alguns 
sinais de erosão na beira do Rio 
Negro 
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Lago Salvador 

Atividades compatíveis com o meio ambiente Sim 
Manejo de impactos causados por visitantes Sim, as trilhas são alternadas 

periodicamente 
Sinalização e linhas de conduta Não 
Si'3tema de interpretação ambiental e cultural: 
• Sala de palestras ou similar Sim, o grande espaço do restaurante 

pode ser usado 2_ara este fim. 
• Vídeo Não 
• Passeios Sim, guiados 
Qualidade dos guias Média 
Conscientiza__ç_ão ambiental: 
• Empr~g_ados Média 
• Clientes Sem informa~o 
Envolvimento com comunidades Média. O alojamento visita a 

comunidade do Lago do Guedes e 
emprega algumas pessoas por 
serviços esporádicos como 
manutenção e construção. O dono 
gostaria de comprar produtos 
alimentícios, mas a comunidade não 
os_groduz 

Impacto de trans_fl_orte Parece ser mínimo 
Grau de degradação ambiental e paisagístico 
evitado pela presença do hotel 

Alto. As terras ao redor pertencem em 
parte, à Marinha e o responsável do 
alojamento luta para evitar as 
invasões, a pesca e a caça predatória 
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QUADRO 11 
PRODUTO ALOJAMENTO DE SELVA 

Pousada do Rio Ariaú 
1 

Dados Gerais 

Munk:Ípio 

t I Tempo de viagem desde Manaus 1::»: {4:iofii 
Transporte '!llzado i:a chegar ao <~-/i 
Tipo de ecossistema ao redor do ·. teira:ficitie: > 

alojamento : ld~ viiiiéii> 

Atrativos 

Diversidade Faunística 

Diversidade Aoristk:a 

Z I Proximidade de um local histórico 

Exlstênda de trilha autoguiada .. 

Toire de observação 

::t~:i?i1( Arquitetura ecológica 

Atividades 

Caminhada na Floresta ·e::::·· 

Observação de Pássaros . ::: ::~::::::: 
Focagem de jacaré 

L VISita a comunidades :-.-:·::::•::-:-: 
r.·. .. Aula de artesanato 

Pesca :::::::::e·::::::::: 

Passeio de canoa ::::::::::e::::::::· 

.Passeio a cavalo 

Nível de Informação Ambiental 
L' 

Panfletos / Painéis informativos i::: , 

Orientação dada aos turistas . ; : <: :ia:li:: : ... 
a=: de c;~r:s [//}{{ 

V"ideos / Palestras 
[, 

1 Alto (a) 1 1' 
Médio (a)/ Alto (a) 1 " 

Médio (a) ~ 

Baixo (a) "' l 
1 
L. 

Instalação 
Superfície do terreno de 
ropriedade do alojamento 

: :_:2zofai<·: .......... 

Construção única 

Torres 

Cabanas 

Unidades Habitacionais 

Capacidade total ::: -. ·_:Si;:<::: ........... 

Recepção 

Restaurante / Bar ::-.e· 
Auditório 

Biblioteca 

Loja de soovenlrs 

Acesso para deficientes 

Decoração regional 

Ar condicionado 

Ventilador 

Uso de energia alternativa 

Tratamento de esgoto/ água 

Nível de rimpeza geral : . .:::::<-t.::::: ......... 

Prática de reciclagem ·..:• 
.. 

Refeições 

Comida Regional 

Comida Internacional 

Comida Mista ··: 
Grau de Conforto 

Recurses Médicos 

Caixa de primeiro socorro 

Enfermeiro( a) 

Asmulatório 

Atmosfera 

Oescontraí<la 

Simpática 

Formal 

Qualidade dos serviços oferecidos 

Nível de satisfação dos 
funcJooários 

Dados complementares 

11 

Data da inauguração 

Origem da clientela 
Estrangeira / nacional 

Atividade 
Anual ou sazonal 

Capacidade de carga pesquisada 

Comunicação com Manaus 
telefone, radio 

Heliporto / pista de pouso 

Uso de material descartável 

Envolvimento com as comunidades 
do entorno 

Carga tributária anual 

Cadastro na Emamtur 
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FIGURA 17 

Pousada do Rio Ariau 

canoas 

Uma cabana de apartamentos 

' .\'• 

Restaurante dentro, acima de fora 

No visual época da seca 
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Pousada do Rio Ariaú 
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5.1.1.9 Pousada do Rio Ariaú 

1 ': r> 

Localização 

!~ 
1 

Ir 1~ 
i~ 1~ 
1~ 
1~ 
\~ 
1 ' 

Ir 
~ 
/"" 

{' J0 
·r 
~ 
r 
~ 

Acesso/ 
Transporte 

Instalações 

Dados 
Complementares 

Esse alojamento é recente e não constava da lista inicial 
da pesquisa, contudo, devido à sua situação e carácter, 
achamos de interesse integrá-lo neste pesquisa. O relatório, 
porém, é limitado porque quando visitamos o empreendimento 
não tinha turistas, e só um funcionário estava de serviço. 

Nurn lago o qual deságua no Rio Ariaú, que por sua vez é um 
afluente do Rio Negro. O Rio Ariaú tem a particularidade de 
dar acesso ao Rio Solimões na época da enchente. 

O acesso é por via terrestre, pela estrada AM-070 que liga 
Cacau Pireira a Manacapuru, e/ou por via fluvial, através do 
Rio Negro e do Rio Ariaú. 

É um antigo sitio que o dono transformou em pousada. 
Ele comporta várias cabanas de madeira cobertas com 
telhas de amianto. Os quartos dispõem de uma varanda 
com rede na frente. 
restaurante é uma casa redonda, cuja parte central é uma 
árvore que foi deixada durante a construção do prédio, o 
que não deixa de ser um atrativo pitoresco. 
conjunto é bem cuidado e, fora algumas faltas está bem 
integrado ao meio ambiente. 
Várias instalações de lazer são colocadas à disposição dos 
turistas: uma piscina, uma quadra de esporte e um área de 
recreação para crianças. 

Na época da seca, uma trilha suspensa liga o ponto de 
chegada do veículo ao alojamento. Na época da enchente, 
a água chega embaixo dos quartos, e os turistas podem 
pescar da varanda do apartamento. 
Verificamos a presença de muit~s cabras no sitio. 
Observamos uma pele de gato rnaracajá, como elemento 
de decoração na parede do restaurante, e uma grande 
jaula com um macaco. 
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Pousada do Rio Ariaú 

Diagnóstico 

Critérios Avaliação 
Localização apropriada quanto a impacto Sim, embora a presença de três 
ambiental? outros lodges na mesma área possa 

causar impacto. 
Acessibilidade Boa 
Diversidade de atrativos naturais Média ----· 40--- - - ·----- 
Diversidade de atrativos culturais Limitada 
Estudos de capacidade de carga Não 
limitações estabelecidas 
Arguitetura ecológica: 
• Adequada ao ambieT2!~ . Sim --- • Em harmonia com o ambiente Parcial, a construção usa alumínio, 

cerâmica e alvenaria. 
• Uso de materiais renováveis Parcialmente, por ser um antigo sitio. 
• Decoração com motivos nativos Não 

--· ------·-· Arquitetura ergonômica Sim 
Práticas usadas nas seguintes áreas: 
• Usos de eneroia alternativa Não 
• Tratamento de esgoto Sim, fossas s~ptica~---- 
• Tratamento de áqua A água provem de poço artesiano 
• Separação de lixo/reciclagem Sim. As latas de alumínio são trazidas 

para Manaus 
Impacto qeral das instalações Parece limitado. 
Atividades compatíveis com o meio ambiente Sim 
Manejo de impactos causados por visitantes As trilhas usadas na época seca são 

os percursos de canoa durante a 
enchente 

Sinalízação e linhas de conduta Não 
Sistema de interpretação ambiental e cultural: 
• Sala de palestras ou similar Sim, existe espaço no restaurante 
• Vídeo Sim 

Passeios , Sim, guiados • 
Qualidade dos cuias Sem informacão 
Conscientização ambiental: Limitada 
• Empregados Sem informação 
• Clientes Sem informação 
Envolvimento com comunidades Sem informacão 
lmeacto de transeorte Limitado 
Grau de degradação ambiental e paisagístico Alto. As terras ao redor pertencem ao 
evitado pela presença do hotel estabelecimento e estão preservadas 
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QUADRO 12 
PRODUTO ALOJAMENTO DE SELVA 

Pousada dos Guanavenas 

Dados Gerais 

.r,ansporte utlizado para chegar aor~:~:*, 
alojamento L .· .. ~. · ... ,1 

~ de ecossistema. ao redor do V: )1.e:t~::: :: ;, 
alofamento t :-témHlniie·-: 

Atrativos 

Oiversidade f'aunística >:<~::/:; 
Diversidade Aorist!ca 

Torre de observação 

Arquitetura ecdlógica :::::·::::e:::::::: 

Atividades 

Caminlrada na filoresta 

Observação de Pássaros ::::::::::•::::::::-, 
·.·.··.·.·.·.·.·.·.· 

Focagem de jacaré 

V-asita a comunidades 

Aula de artesanato 
•"-·-·~·,·o• 

Pesca 

Passeio de canoa ..................... ~, 
Passeio a cavalo ••• "·I 

.·.·.·.·.·.·.·.·.,1 

Orientação dada aos II.nistas f \:quif/ 
-:-:-:-:-:-·-:-·-:-:-: 
... ········ : .:-: ·>>: -: -:-: << ~j 

V'Jdeos / Palestras 
......... 

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
: :-:-:-:-:-:-:-:<·· 

Alto (a) 

Médio (a)/ Alto (a) 

Médio (a) 

Baixo (a) 

Instalação 
Superfície do terreno de 

propriedade do alojamento 

Construção única 

Torres ..... 

Cabanas \)!:{)] ,1 

Unidades Habitacionais 
. ···-·· ... ::>::::49>.:::: ..... - ..... 

~ade total ...•.. 

.• !1 Recursos Médic:os 

Caixa de primeiro socorro 8 . 
1· Enfermeiro( a} 

Ambulatório 

Abnosfera 

Oescontraida 

Simpática 

Recepção .· ... ·.·., · · .... 
.·1 

.•. :1 Recursos humanos Restaurante / Bar 

Auditório :-:.i::·::: 
5 1 , . . . . . 1 

Formal 

to 
Número total de funcionários :: <.:~:): 

Qualidade dos se,viços oferecidos :/ }:1(/ 

Acesso para deficientes 
' . :-:\\~/_::: Dados complementares 

loja de SOINenirs 

Decoração l'egional 

Ar condicionado 

Ventilador 

Uso de energia altematiVa 

Tratamento de esgoto / água :/}f~\::i 
Nível de limpeza geral 

Prática de reciclagem :~:~~{:)/):/1:: 
Refeições 

Comida Regional 

Comida Internacional ·~_.:::~::::·.:si 
Comida Mista ·-:-:::::.::·· .. · ·········- 

Grau de Conforto 

Alto >\)•·::/::1. •1 

7 1 r ·.·.·.· ·.· ·.·. ·-1 i1 
•••••••• •• ••••••••• 1 .... · -:l Médio 

Baixo [: 

Data da inauguração 

Duração da estadia mais 
procurada :::3:i:!f~:~: 

Ocupação média ,.:::.:·:-:-:.:-. 
Origem da clientela 

(Estrangeira f nacional) 
Atividade 

Anual ou sazonal 

Capacidade de carga pesquisada F.} }~/\ 

'1 11 

Nível de segurança do alojamento i:./}(\· 
Comu=e~::;naus //:~ -::{ 

Hef,porto / pista de pouso ··:·:~:- 

Uso de material descartável ... -:-: 

Envolvimento com as oomunidadesf::: : : . ; ; :~::::: : ., 
do entorno F ·.· · .· .·.· ... 

Carga tributária anual 

Cadastro na Emamtur ·.·:. ·,:-,.:.· 

Entrega aos turistas de um 
.9.uestionário de avaíiação 

·> ••• -: 

Nível de satisfação do cliente ~<<<< > 
Questionário da pesquisa · · · · · · · · 
preenchido pelo dono • • 
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FIGURA 18 

Pousada dos Guanavenas 

Vista aérea da Torre 

Prédio Principal - estilo maloca 

Elevador 

c:2.D/ 
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5.1. 1 . 1 O Pousada dos Guanavenas 

Localização 

Acesso/ 
Transporte 

Instalações 

O proprietário é amazonense e o rnesmo desde a 
inauguração. Ele é um piloto, que conhece muito bem a 
Amazônia, e é o prefeito do Município de Silves, onde se 
encontra o hotel. 

Situada na margem do Lago Canaçari, o qual deságua no Rio 
Amazonas. A pousada fica num barranco alto, cujo acesso é 
por uma escada de cimento, com um patamar no meio da 
subida para descansar. Também existe um elevador, mas 
este encontrava-se fora de serviço durante a nossa visita. 
Observação: com o elevador funcionando, o empreendimento 
pode ser considerado adaptado para deficientes físicos. 

O acesso pode ser feito de vários modos: por via terrestre 
(ônibus com ar condicionado) pela AM-01 O, e pela Estrada da 
Várzea com uma travessia de balsa no final. Também pode 
ser feito por uma combinação terrestre e fluvial, seguindo a 
estrada AM-01 O até à segunda ponte do Rio Urubu, e 
embarcando numa lancha rápida. Ambos os trajetos levam 
aproximadamente seis horas. 
Observação: nessas seis horas não há animação turística e 
poucas explicações. 

O acesso aéreo é possível, usando a pequena pista de 
pouso próximo à entrada da pousada. 

O prédio principal foi construído no formato de uma maloca 
indígena projetado pelo arquiteto Severiano Mário Porto. O 
teto é feito de cavacos. Várias redes brancas, penduradas na 
entrada, convidam ao descanso. O piso no térreo é de 
cerâmica rústica o que combina bem com a mistura de 
alvenaria e madeira. Também no térreo, tem uma sala de 
estar, banheiros públicos, cozinha, a recepção e um 
restaurante, que inclui um bar. 

A recepção vende vários produtos: camisas com nome do 
empreendimento e artesanato local, em consignação. 
A decoração é de artesanato e flores do quintal. 
O restaurante é decorado com arranjos de flores 'nas 
mesas, e cestas de frutas na mesa do buffet. 
Calçadas de cimento e/ou blocos de cimento ligam os 
prédios do complexo 
A sala de televisão e vídeo fica perto da piscina, afastada 
da maloca principal . É bem arejada, ampla, com teto de 
alumínio pintado de verde. Tem uma capacidade para 
vinte cadeiras, e também pode ser utilizada ·como sala de 
palestras. 
A sala de jogos dispõe de telas nas janelas para evitar os 
insetos; é bem arejada e tem teto de cavacos. 
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t-ousaca dos Guanavenas 

A torre de observação (gradeada · e trancada para 
segurança), é feita de metal, sólida, e não balança. 
Os apartamentos seguem o mesma estilo, com mistura de 
alvenaria, madeira e cavacos de madeira. 
O prédio principal tem quatorze apartamentos no primeiro 
andar. São amplos com três camas cada um, todos com ar 
condicionado, varanda, armários, mesa redonda e banheiro 
com chuveiro elétrico. 
A maloca grande foi o projeto inicial, o resto ampliação. 

Recursos 
Humanos 

Os gerentes são de uma escola de hotelaria no Rio Grande 
do Sul, 80% dos empregados são de Silves. Os guias 
trabalham "freelance". Os funcionários têm carteira de 
trabalho assinada e estão contentes com o seu serviço. 

Dados 
Complementares As excursões são feitas fora da propriedade, o que implica 

que os turistas têm que descer e subir a escada. 

Comentários 
do Dono 

O dono tem planos para ampliar, com mais apartamentos e 
área de lazer. 
O investimento foi próprio. 
Compra farinha, frutas, peixe e artesanato em Silves. 
Tem interesse em utilizar energia alternativa ( eólica e 
solar); falta informação e preços mais acessíveis. 
O marketing é feito pela participação em feiras e com 
operadoras brasileiras. 

Diagnóstico 

Critérios Avaliação 
Localização apropriada quanto a impacto Sim 
ambiental 
Acessibllidade Na época de água baixa o acesso é 

problemático se o elevador não 
funciona 

Diversidade de atrativos naturais Média/Alta 
Diversidade de atrativos culturais Media/alta 
Estudos de capacidade de carga. Não 
Limitações estabelecidas 
Arquitetura ecológica: 
• Adequada ao ambiente Em parte, a casa principal é, as 

cabanas menos 
• Em harmonia com o ambiente Em parte, devido o uso de cerâmica, 

alumínio e alvenaria 
• Uso de materiais renováveis Sim 

Decoração com motivos nativos ... 
Sim • 
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Pousada dos Guanavenas 

,. ------·--- ~ 
Critérios A valiaç_ão 1 

Arguitetura erganômica I Sim 
Práticas usadas nas seguintes áreas: 
• Usos de enerola alternativa Não 
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________ .__ . .,, Não. E enterrado na propriedade __ -1 

Parece ser mínimo 
• 
lm 

Sim 

Sistema de interpretação ambiental e cultural: 
• Sala de palestras ou similar Sim, existem áreas que podem ser 

utilizadas. 
• Vídeo Sim 
• Passeios Sim, guiados 

Média 

• Limitada 
• Sem informa~o 
Envolvimento com comunidades I Médio, podia ser facilmente ampliado 
Impacto de transporte Parece ser mínimo 
Grau de degradação ambiental e paisagístico I Médio, Devido à sua situação 
evitado pela presença do hotel geográfica. O hotel impede que a 

cidade cresça naquela direção, 
.._ __.__._ro_t_egendo a área verde. 
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QUADRO 13 
PRODUTO ALOJAMENTO DE SELVA 

Terra Verde Lodge 

Dados Gerais 

Munidpio 

Tempo de viagem desde Manaus }):J.f :/: 
Transporte ublizado para chegar ao '.: ·. '.: '.:: < -, Íi.:./. '.:; 

a1o·amento \~~:<: 
Tipo de ecossi.stema ao redor do >'.teira'.fimie:·: 

alojamento :::::::~:::>:: 
' ,lt Atrativos ' .. . . _ . .. .1 

1 Diversidade Faunística ::::::<:~: :::::: . . . . . . . . . . 

Diversidade Aoristica 

Proxmiclade de um focal histórico f -: : :- •: 

{)! 1 Existência de tlilla autoguiada 

Torre de observação 

Arq~etura ecológica .... ·. 
i 

Atividades 

Obsetvação de Pássaros :::::::e:-::<:-: ......... 

~ Focagem de jacaré .·.:::::::•:·::·:::: .......... 

• -:-:-e-:.-:-. V-tSila a comunidades 

Aula de artesanato 

Pesca 

Passeio de canoa 
... 

Passeio a cavalo 

!: 1 Nível de Informação ~bíenta~ . J 
Panfletos / Painéis informativos t:: / :-:f:., . 

• ?<rui::::: . . . . . . . . . . . Orientação dada aos tu~s 

Programa de consdentização 
ambiental pi funcionários 

.. . . .. . . . 

Vídeos / Palestras 

Alto (a) 1' 
Médio (a)/ Alto (a) " 

Médio (a) ~ 

Baixo (a) ,l, 

Instalação 
Superfície do terreno de 

rfedade do alojamento 

Construção única 

Torres 

Cabanas 

Unidades Habitacionais 

Capacidade total 

Recepção 

Restaurante / Bar 

AuditÓrio 

Biblioteca 

loja de souvenirs 

Acesso para deficientes 

Decoração regional 

Ar condicionado 

Ventilador 

Uso de energia alternativa 

Tratamento de esgoto / água 

Nível de limpeza geral 

Prática de reciclagem 

Refeições 

Comida Regional 
6 

Comida Internacional 

Comida Mista 

Médio 

Baixo 

Recursos Médicos 

8 
Caixa de primeiro socorro 

Enfermeiro( a) 

Ambulatooo 

Abnosfera 

9 <}V:\ 
··:)ii{'' 

Descontraída 

Simpática 

f'ormal 1.· 

Recursos humanos 

Número total de furiclonários 

Qualidade dos se,viços oferecidos 

Nível de satisfação dos 
funcionários 

Dados complementares 

Data da inauguração 
. . . :/j99{ ::: .......... 

Duração da estadia mais 
procurada 

Ocupação média 

Origem da clientela 
(Estrangeira/ nacional) 

-- 

Atividade 
Anual ou sazonal 

Capacidade de carga pesquisada 

Nível de segurança do alojamento 

11 Comunicação com Manaus 
(telefone, radio) •>< 

1.· 
Heliporto / pista de pouso 

Uso de material descartável 1:. 

Envolvimento com as comunidades!'.:'./ : :'~-: ;:'. < 
do entorno · · · · ·• i-: · · 

Carga tri>utária anual 1.· . 

Cadastro na Emamtur 

Entrega aos turistas de um 
questionário de avallacão 

Nível de satisfação do cliente 

Questionário da pesquisa 
oreenchido pelo dono •• 
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FIGURA 19 
Terra Verde Lodge 

Uma cabana de apartamentos com o rio seco ao fundo 

A "Casa Grande " antiga, em obras 

As cabanas 
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l erra Verde Lodge 

5. 1 .1 . 11 Terra Verde Lodge 

Localização 

Acesso/ 
Transporte 

Atrativos 
Específicos 

Instalações 

Recursos 
Humanos 

O proprietário é estrangeiro radicado há mais de vinte cinco 
anos no Amazonas. O dono é o mesmo desde o início. 

Observação: Não tinha turisf as quando visitamos 

O terreno do alojamento fica nos murucrpros de lranduba e 
Manacapuru. E faz parte de uma reserva de 11.000 hectares. 

Normalmente o acesso é fluvial, mas pode ser terrestre pela 
AM-70. Existe um acordo com o Hotel Ariaú, que envolve a 
utilização do mesmo transporte para o Ariaú Amazon Towers 
e para os clientes do Terra Verde. Em contrapartida a reserva 
do alojamento é usada pelos dois empreendimentos. 

O Alojamento situa-se no meio de uma reserva privada de 
11.000 hectares de floresta de terra firme, que se estende do 
Rio Negro até ao Rio Solimões. O terreno foi comprado em 
1976 e hoje é a única área de floresta de terra firme ainda 
intacta na estrada AM-070. A Reserva oferece uma 
extraordinária biodiversidade. Pesquisas e inventários 
científicos foram feitos no local. Tem também algumas 
espécies de árvores fora do comum. Em 1987, O Centro de 
Pesquisa e de Preservação da Ecologia da Amazônia 
(CEPECAM), foi criado com a idéia de levantar fundos para 
manutenção da floresta. Em 1992, numa tentativa para 
conseguir dinheiro para manter a Reserva, o dono construiu o 
Alojamento. 

No terreno do Lodge existe uma "casa grande" datando do fim 
do século passado cuja parte inferior teria sido uma senzala. 
A casa está em obras e deverá acolher um Museu 
Amazônico, um centro científico com laboratórios para 
pesquisadores e um espaço para atividades de educação 
ambiental. Segundo o dono, já existe um convênio com a 
Universidade do Amazonas (FUA). 

Há várias cabanas com apartamentos, algumas de madeira e 
palha, outras de madeira com telhas de barro. Uma maloca 
que serve de restaurante. Todas estão de frente (ou perto) do 
lago. A construção mistura madeira, palha e telhas de barro. 

A "casa grande" (Veja acima) 
Uma capeia com aparência antiga foi construída em 1992. 

Tem cinco funcionários em tempo integral. 
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Ferra Verde Lodge 

Dados Para as atividades ligadas à floresta, o responsável é um 
Complementares mateiro da região. O guia vindo de Manaus faz as traduções 

e os trasladas, e atende os hóspedes no Alojamento: 

Durante a estadia no Alojamento, os turistas visitam a 
comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

Comentários 
do Dono 

Há planos para construir um "Parque Amazonas" no km 50 
da estrada AM-070. A idéia é que as pessoas aprenderiam, 
"brincando" com painéis interativos num pavilhão grande e 
também teriam uma oportunidade de caminhar na floresta. O 
público alvo seria da região, mas também turistas. 

Existem planos para construir mais trinta apartamentos. 

Diagnóstico 
Critérios Avaliação 

Localização apropriada quanto a impacto Sim, embora a presença de três 
ambiental outros lodges na mesma área possa 

causar irnoacto 
Acessibilidade Na época da seca o acesso fluvial é 

mais complicado. O rio na frente do 
hotel seca e é preciso fazer uma 
caminhada longa para poder chegar 
no alojamento. 

Diversidade de atrativos naturais Extraordinária 
Diversidade de atrativos culturais Média/Alta - a casa antiga é uma 

raridade no interior do estado 
Estudos de capacidade de carga Não 
Limitações estabelecidas 
Arquitetura ecolóoica: 
• Adeauada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente , Em parte 
• Uso de materiais renováveis Em parte 
• Decoracão com motivos nativos Sim 
Arouitetura Eraonômica Sim 
Práticas usadas nas seguintes áreas: 
• Usos de energia alternativa Não 
• Tratamento de esooto Sim, fossa séptica 
• Tratamento de água Poço artesiano 
• Seoaração de lixo/reciclaaem Sem informação 
Impacto oeral das instalações Parece ser mínimo 
Atividades compatíveis com o meio ambiente Sim 
Manejo de impactos causados por visitantes As trilhas são trocadas 

periodicamente. O tamanho da área 
permite que as atividades causem um 
impacto mínimo 

Sinalização e linhas de conduta Não 
Sistema de interpretação ambiental e cultural: 
• Sala de palestras ou similar Sim, o restaurante novo terá espaço . 
• Vídeo Não 
• Passeios Sim, guiados 
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Critérios r •;. : . ' Avaliação 
Qualidade dos guias Boa. O alojamento usa 

sistematicamente um mateiro da 
região que tem um vasto 
conhecimento - guias vindos de 
Manaus com os turistas só traduzem. 

Conscientização ambiental: 
• Ernpreoados Média/Alta 
• Clientes Sem informação 
Envolvimento com comunidades Médio, faz visitas e emprega pessoas 

da área 
Impacto de transporte Parece ser mínimo, utiliza-se do 

transporte do Ariaú, assim poupando 
' combustível e evitando poluição. 

Grau de degradação ambiental e paisagístico Alto, o dono não permite caça nem 
evitado pela presença do hotel derrube de árvores no seu enorme 

terreno 

Recomendação Valorizar ao máximo a "casa grande", pois ela é um atrativo 
cultural de grande porte, já que os prédios do século XIX são 
extremamente raros fora da capital. 
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Alojamentos de Selva Desativados 

5.1.2 Alojamentos de Selva Desativados 

5.1.2.1 Amazon Camp 

5.1.2.2 Amezon Swiss Lodge. 

5.1.2.3 Anavi/hanas Creek 

5.1.2.4 Arira mba Jung/e Camp 

5.1.2.5 Boa Vista Jungie Resort 

5.1.2.6 Green Paradise Lodge 1 

5.1.2.7 Ma/oca Jung/e Lodge . 

5.1.2.8 Rain Forest'Lodge 
5.1.2.9 Lodge Italiano (Panty Awacadá) 
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5. 1 . 2.1 Amazon Camp 

localização 

Acesso/ 
Transporte 

Instalações 

Dados 
Complementares 

Razão de 
Fechamento 

Amazon Swiss Lodge 

Inaugurou em 1989 e fechou em 1994. 
O proprietário era suíço, radicado no Amazonas há muitos 
anos. É o mesmo dono do Amazon Swiss Lodge. 

Na margem do Rio Urubu, no município de ltacoatiara. 

O acesso é por via terrestre e fluvial. O transporte é feito 
pela estrada AM-01 O até à primeira ponte do Rio Urubu, na 
vila Lindóia. Daí o acesso é via fluvial, subindo o rio, em 
canoa até ao Alojamento. Um trajeto que dura cerca de três 
horas. 

Uma cabana com oito apartamentos. A construção era 
muito rústica, pois as separações entre os quartos eram de 
madeira e sem teto. Tinha também um pequeno 
restaurante/bar. 

- O empreendimento empregava cinco pessoas. 
A clientela recebida era totalmente estrangeira. A 
ocupação turística era entre quatro e seis pessoas em 
média por semana, segundo o ex-gerente. 
O empreendimento foi feito com financiamento próprio. 

Observação: A área é arenosa com muitos cajueiros e 
lembra mais o nordeste do país que o Amazonas. 

Fechou porque a clientela reclamava da rusticidade e queria 
algo mais confortável. Por essa razão, abriu o Amazon 
Swíss Lodge e passou a usar o Arnazon Camp somente 
para alojamento dos funcionários. 
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Amazon Swiss Lodge 

5.1.2.2 Amazon Swiss Lodge 

Localização 

Acesso/ 
Transporte 

Instalações 

Dados 
Complementares 

Razão de 
Fechamento 

Inaugurou em 1992 e foi vendido em 1997. 
O proprietário era suíço, o mesmo dono do Amazon Camp. 

Observação: Apesar de muitos recados deixados na 
secretária eletrónica, não conseguimos falar com o novo 
dono (brasileiro). Uma vez que EMAMTUR considera o 
empreendimento fechado, chegamos à conclusão de que, 
se por acaso está funcionando, deve ser sem cadastro, com · 
um número bem reduzido de funcionários e de turistas. 

Nas margens do Rio Urubu, no município de ltacoatiara. 

O acesso é por via terrestre e fluvial. 
O transporte é feito pela estrada AM-01 O até à primeira 
ponte do Rio Urubu, na vila Lindóia. Daí o acesso é via 
fluvial, subindo o rio, em canoa até o hotel. Um trajeto de 
150 km que dura cerca de três horas. 

O hotel começou com seis apartamentos e quando foi 
vendido tinha dezesseis. 

O dono tinha bastante experiência em turismo. Ele 
também foi dono de um outro alojamento de selva, o 
Arnazon Carnp, que depois passou a alojamento dos 
empregados do Amazon Swiss Lodge 

- Tinha nove funcionários, mais os guias "freelance". 
A clientela era 99% estrangeira, sendo 69% europeus e 
30% norte americanos. A ocupação era de 40 a 50 
pessoas por mês, sempre com grupos pequenos. 
Todo o investimento foi feito com dinheiro próprio. 
O ex-dono considera que o produto foi de turismo de 
natureza. 

Segundo o ex-dono, receber um fluxo constante de turistas, 
mas reduzido em número, causou problemas financeiros. 
Mas a razão principal de fechamento foi um caso na Justiça 
do Trabalho, que o dono perdeu. Apesar de ter afirmado ter 
pago todos os direitos qOS empregados, ele teve que pagar 
a um ex-funcionário uma quantia de que não dispunha e foi 
obrigado a vender o empreendimento. 
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FIGURA 20 
Anavilhanas Creek 
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Anavilhanas Creek 

5.1.2.3 Anavilhanas Creek 

Localização 

Acesso/ 
Transporte 

Instalações 

Dados 
Complementares 

Inaugurou em 1994 e fechou em 1997. 
Os proprietários eram um grupo de franceses, alguns 
radicados em Manaus. 

No Igarapé Marajá, na margem direita do Rio Negro, no 
município de Novo Airão. 

O acesso é por via fluvial 
O transporte normalmente era feito de canoa rápida. 

Atualmente existem trinta cabanas ( começou com vinte), em 
madeira, cobertas com palha, com varandas, e banheiros de 
alvenaria. Cada cabana tinha ar condicionado. As cabanas 
são próximas umas das outras, com vista para o igarapé. 
Estão conectadas por uma calçada de seixos e costumavam 
estar iluminadas à noite. A recepção e restaurante são de 
estilo "chapéu de palha". 

Existem muitos boatos sobre o fechamento do 
empreendimento, contudo nada de concreto. Limitamo-nos 
a dizer que o Anavilhanas Creek, enquanto operava, tinha 
um movimento bom. Um amplo marketing foi feito na 
França e nos Estados Unidos. Os preços eram bastante 
competitivos, inferiores a outros empreendimentos na 
região. 
Depois de estar desativado por mais de um ano, foi 
comprado em junho de 1998 por uma empresa local. 
Entrevistamos o novo dono, que está baseado em Manaus, 
e soubemos que existe um projeto, o qual está aguardando 
empréstimo de um banco local. A estimativa é que nos 
próximos seis meses, depois de receber o empréstimo, o 
empreendimento poderá recomeçar a operar e ampliar, 
dobrando a capacidade. Também pretende instalar um 
teleférico, ligando um porto que nunca seca com a área das 
cabanas, pois o porto atual é sazonal. Um zoológico e 
centro de convenções fazem parte do mesmo projeto. 
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FIGURA 21 

Ariramba - Jungle Camp 

Varanda na frente dos apartamentos 

O Rio Preto da Eva, na frente do alojamento 
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Maloca Jungle Lodge 

5.1.2.4 Ariramba Jung/e Camp 

Inaugurou em 1994 e fechou e 1997. 
O proprietário é de uma família amazonense e é o mesmo do 
Boa Vida Jung/e Lodge ao qual o Ariramba Jungle Carnp 
operava como ponto de "apoio". 

Localização Na terra firme, na beira do Rio Preto da Eva. 

Acesso/ 
Transporte 

O acesso é por via terrestre e fluvial. O transporte é urna 
combinação de ônibus, pela estrada até à entrada da sede 
do município de Rio Preto da Eva, e de canoa. Por via fluvial, 
tem possibilidade de chegar até o hotel, através do Rio 
Amazonas e do Rio Preto da Eva. 

Instalações O prédio de madeira, abrigando os cinco apartamentos e uma 
cozinha, assenta numa base de alvenaria. O teto é de telhas 
de amianto, camufladas com esteiras no forro. Uma varanda 
na frente serve de lugar de descanso, e de sala de refeições 
com uma paisagem bonita sobre o rio. 

Dados 
Complementares O dono pretende reabrir e fazer do seu pequeno hotel, um 

modelo para ecoturismo e tem vários projetos, inclusive de 
aumentar a capacidade. 

O empreendimento empregava seis pessoas em tempo 
integral mais guias "freelance". 
A ocupação era de aproximadamente 60% da capacidade 
total 
Foi feito com financiamento próprio. , 
O fechamento foi devido ao baixo fluxo do Boa Vida Jungle 
Lodge ao qual servia de "apoio". 
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5.1.2.5 Boa Vida Jung/e Resort 

Localização 

Acesso/ 
Transporte 

Atrativos 

Instalações 

Dados 
Complementares 

Razão de 
Fechamento 

., ; 1 

Inaugurou em 1994 e fechou em 1998. 
O proprietário é de uma família amazonense. Também são 
donos do Ariramba Jungle Carnp. 

Ao nordeste de Manaus, na estrada AM-01 O, km 53. 

O acesso é por via terrestre. O transporte era feito com vans 
confortáveis, com ar condicionado (uma hora de viagem) .. 

Um lago onde criavam várias espécies de peixes regionais. 
A alimentação dos peixes tornava-se uma atração para quem 
quisesse observar. 

O hotel começou com capacidade para oito pessoas e fechou 
com capacidade para quarenta. Os prédios são feitos de 
uma mistura de alvenaria e madeira, e encontram-se 
distribuídos numa clareira com árvores frutíferas. São: uma 
recepção, um restaurante, apartamentos (em dois prédios, 
sendo um maloca), uma piscina e um ponto alto para· 
observação, mas não classificado como torre. 

O dono tem conhecimento em turismo. 
Ele qualifica o seu empreendimento de turismo de natureza 
e Jazer. 
Foi feito com investimento próprio. 
Tinha vinte e seis funcionários quando fechou. 
No inicio, a ocupação do hotel foi de 60%; quando fechou 
tinha reduzido para 30%. 
80% da clientela era de Manaus; o restante era dividido 
igualmente entre nacional e internacional. 

Segundo o dono foi a indefinição do mercado a ser 
explorado. Além de querer atrair turistas internacionais, 
tentou o mercado local, pensando em usar o empreendimento 
para treinamentos, workshops e eventos. Mas devido aos 
problemas financeiros do Distrito Industrial de Manaus, o 
esquema previsto não funcionou e o dono decidiu arrendar o 
alojamento como clube ~e fim de semana. 
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r Maloca Jungle Lodge 

5.1.2.6 Green Paradíse Lodge 

TEMPORARIAMENTE FECHADO r: 
é...J 

li r- 
'r: I' 

O dono é brasileiro. 
i:r 
1' :r 
1 
i 

hr 
Observação: O empreendimento é mais voltado ao turismo 
de lazer, de fim de semana, para os habitantes de Manaus. 

O empreendimento não está cadastrado na EMAMTUR. 
Por essas razões fazemos uma breve apresentação deste 
produto. 

Localização Na beira do igarapé Tarumã-açu, afluente da margem direita 
do Rio Negro. 

Acesso/ 
Transporte: 

O acesso é por via terrestre e fluvial ou inteiramente 
fluvial. A duração do transporte é de cerca de uma hora 
saindo do Hotel Tropical, o qual é o ponto de partida das 
excursões. 
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Instalações A construção é em parte sobre palafitas na beira do igarapé, 
com uma sala/recepção/bar e vários quartos. 

Dados 
Complementares O dono sempre se queixou da burocracia para cadastrar seu 

empreendimento, o qual até hoje não consta na EMAMTUR. 
A sua localização na beira de um local muito freqüentado 
nos fins de semana, impede o funcionamento de um 
alojamento de ecoturisrno, não somente pelo número 
elevado de pessoas que circulam na frente, e praticam 
esportes barulhentos (jet ski, por exemplo) mas também 
pelo alto nível de poluição do rio Tarumã. 
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Maloca Jungle Lodge 

5.1.2.7 Maloca Jung/e Lodge 

Localização 

Acesso/ 
Transporte 

Instalações 

Dados 
Complementares 

Inaugurou em 1993 e fechou em 1997. 

Observação: Houve uma tentativa de alugá-lo para uma outra 
agencia, mas sem êxito. Está atualmente em obras para ser 
reassumido pelo primeiro proprietário, que é brasileiro. 

Na beira do Rio Preto, no município do Rio Preto da Eva. 
A 150 Km de Manaus. 

O acesso é por via terrestre através da AM-01 O, 
depois fluvial pelo Rio Preto. Existe a possibilidade de fazer o 
trajeto totalmente via fluvial através do Rio Amazonas e do 
Rio Preto. 

A construção é típica da região, bem integrada e composta de 
quatro malocas sobre palafitas. Uma maloca para a 
recepção, uma outra para o restaurante/bar, duas malocas 
para alojamento, · sendo uma para redes e uma de 
apartamentos com banheiros privativos. 

O lodge tinha como público alvo, uma clientela jovem e , 
oferecia uma programação "a la carte". · 
Utilizava guias locais, ínclusive indígenas para acompanhar 
as excursões. 
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Rain Forest Lodge 

5.1.2.8 Rain Forest Lodge 

,---. 

Localização 

t: 
r: Acesso/ 

Transporte 
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Atrativos 

Instalações 

Dados 
Complementares 
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Comentários 
do Dono 

Inaugurou em 1994 e fechou em1998. 
O proprietário é brasileiro. 

Na beira do Lago Janauacá, um lago enorme, que tem 
ligação com o Rio Solimões. 

O acesso fazia-se por via fluvial. Eram duas horas de canoa 
rápida, ou quatro horas de barco regional. 

Uma fauna rica, especialmente em pássaros. A construção 
é bonita, mas está em floresta secundária, com atrativos 
naturais de interesse limitado. Era o único alojamento de 
selva na beira de um lago de água barrenta (rica em peixes). 
Uma piscina atrativa com bar e bonita área de lazer. 

Vários apartamentos individuais mas interligados por calçada 
de cimento. A construção é uma mistura de alvenaria, 
madeira, e palha. Todos com acabamento de boa qualidade 
e bem cuidados 
Observação: Em termos de construção é uma das mais 
bonitas da região e com o melhor acabamento. 

Primeiro alojamento de selva com enfermaria, 
permitindo fazer até pequenas cirurgias. Também era um dos 
poucos que tinha acesso para deficientes físicos e de 
pessoas idosas. 

Pediu um financiamento e não pode pagar as prestações. O 
empreendimento foi 65% financiado por ele, o resto pelo 
banco Ouros de 6% ao ano, carência de 24 meses). 
Também nos disse que "o mercado não respondeu, não tive 
apoio de ninguêm, a cólera atrapalhou a situação". 

Observação: Na nossa avaliação o empreendimento fechou por alguns outros 
motivos. Um, foi a falta de marketing. O outro foi a falta de profissionais para 
manejar o dia a dia do estabelecimento. O dono é um homem de negócios, mas 
não tem muito conhecimento sobre turismo. 
O produto chegou no mercado quando o fluxo turístico estava baixando na região 
e também quando um outro hotel de selva (Anavilhanas Creek) fazia· um 
marketing excelente e pegou ume boa parte do mercado. 
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FIGURA 22 

Panty Awacadá 
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Detalhe dos móveis dentro do apartamento 
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Um dos prédios de apartamentos 
Embaixo: o Igarapé Açu, na frente 
do alojamento 

As varandas na frente dos apartamentos 



r-. Panty Awacadá 

5.1.2. 9 Lodge Italiano (Panty Awacadá) 

EM CONSTRUÇÃO 
Pertence a um grupo de italianos .: 

r 
Panty Awacadá significa "casa na natureza" na língua baniwa 
(índios do alto Rio Negro). 

Localização Na cabeceira do Igarapé Açu, um afluente na margem direita 
do Rio Negro, no município de Novo .Airão e 
aproximadamente, a oitenta quilômetros de Manaus. 

Acesso/ 
Transporte 

O acesso é por via fluvial, com planos para acesso 
terrestre. 

Instalações A construção deste empreendimento está inacabada e 
parada há vários anos, porém, existem planos para 
recomeçar a obra. A construção é uma mistura de pedra, 
madeira, telhas de barro, tudo feito com muita qualidade, 
utilizando quase todo o material de construção da região, 
assim como 80% da mão de obra. · 
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Na primeira etapa foram previstos noventa apartamentos, 
sendo quatro para deficientes físicos. Todos os 
apartamentos seriam iguais, com o máximo nível de conforto 
( ar condicionado, banheiros privativos, pequena varanda na 
frente). A área do restaurante teria espaço para 300 
pessoas, com o intuito de realizar congressos e outros 
eventos no local. A energia seria fornecida por geradores, 
enterrados, a uma distancia de 400 metros da construção. 
Um poço e fossa séptica com valas de escoamento foram 
começados. Os planos também incluem ambulatório, 
depósito e lavanderia. Dos noventa apartamentos do projeto, 
sessenta foram começados. 

ir- 

,..... 
Observação: Embora a obra esteja parada há alguns anos, o 
estado de conservação é bom. Uma das funções do "caseiro" 
que fica no local é combater cupim. l·r" 
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Dados 
Com pi ementares 

r: 
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-conceito inicial deste projeto veio de um grupo, chamado 
"Amazônia 90", composto de 800 pessoas. Cada uma 
investiu uma média de US$3.000, sendo no total cerca de 
dois milhões de dólares. O projeto era em parte 
filantrópico, pois os investidores pretendiam recuperar seu 
investimento corri os juros gerados, mas deixariam os 
lucros do alojamento para projetos sociais na região. No 
inicio, além dos 800 italianos, teve três sócios residentes 
em Manaus: dois italianos e um brasileiro. 
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O hotel não chegou a 'abrir: 'o': orçamento i~ici~i": para 
concluir a obra foi ultrapassado. Também nesta época 
começaram a haver alguns problemas de desentendimento 
entre os sócios locais. A informação que temos agora é 
que a sociedade local foi comprada, e a obra reiniciará 
num futuro próximo, 

Observação: Conversando com um ex-sócio local depois de 
uma visita "ln situ", descobrimos que a idéía inicial deste 
projeto se aproxima muito do conceito de ecoturísmo, e por 
isso achamos' interessante apresentá-lo em detalhe. Porém, 
não conseguimos descobrir se o novo dono local tem a 
mesma filosofia dos outros. Os 800 sócios italianos estão com 
esperança que a obra termine, pois já têm muito dinheiro 
investido. 

O local foi escolhido pelos atrativos naturais da área, e a 
proximidade a uma comunidade, a qual tem poucas 
alternativas econômicas. Um poço para a comunidade foi 
aberto logo no inicio do projeto, mostrando suas boas 
intenções. 
O mercado alvo seria o italiano. Funcionaria como um 
"time share", cada sócio tendo direito a uma semana por 
ano. O resto doJempo teria pacotes para três, cinco, até 
três semanas, para abranqer o tempo de férias na Itália. 
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Barcos de Pernoite 

5,2 BARCOS DE PERNOITE 

Várias agências de Manaus oferecem a seus clientes passeios de 
barco, em vez de estadia em alojamento de selva. 

Este tipo de excursão, contrário ao Alojamento de Selva, 
proporciona ao visitante um contato mais diverso e íntimo com a natureza, e 
habitantes da Amazônia - é o próprio "alojamento" que se desloca, ao sabor da 
navegação, rumo à floresta. Assim, diferentes ecossistemas de grande riqueza 
faunística e florística se tornam facilmente acessíveis ao turista. 
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A clientela que opta por barcos de excursão, escolhe estadias mais 
longas, e difere da clientela do alojamento de selva como veremos mais tarde. 

!i. 

Os barcos que oferecem pernoites devem respeitar regulamentos 
impostos pela Capitania dos Portos de Manaus, e por essa razão têm gastos que 
um alojamento de selva não tem. A segurança de um barco também requer vários 
equipamentos que acarretam despesas ao dono e encarecem a excursão. Da 
mesma forma, os tripulantes que recebem a formação da Capitania dos Portos, 
seguem tabelas de salários bem superiores à dos funcionários dos alojamentos 
de selva. A formação dada pela própria Marinha, a qual inclui um seminário de 
conscientizaçáo ambiental e de primeiros socorros, valoriza profissionalmente o 
tripulante. 

r: 

1 f. um 1 r;:ior 
, r1té 
1 a--- Até à data, pesquisas de ecoturismo feitas na Amazônia raramente 

incluíram um capitulo sobre o produto - barcos. Na Amazônia, eles são, não 
somente indispensáveis devido. ao caráter fluvial da região, mas representam, 
talvez, a imagem mais "perfeita" que o ecoturismo possa oferecer. 

I' r> 
i! 

Afim de padronizar a apresentação da pesquisa, no que diz respeito 
ao relatório e critérios de avaliação do produto "barcos", usaremos quadros 
idênticos aos elaborados para o produto " Alojamento de Selva". Recomendações 
para este produto encontram-se na seção "Recomendações Gerais". 
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FIGURA 23 

Barcos 
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QUADRO 14 

PRODUTO BARCO 
de TURISMO 
Para pernoites 

Dados Gerais 

Manaus 

Atividades 

• ~dananonma • • • • 
• Obeetvoçio de plÍNVotl 

' • 

• 
• • • • 

Parada num local histórico 

• • 
• • • • • • 

as vezes • 
• 

• 
as • 

as • .. - • - • .. - • - • 

• 
; • 

• • • • • 

1, 
Nível de Informação 

Ambiental 

• 

• • 
• • • • • 

• • . . 

•• • 

• • 
• • • • • • • 

• • • 

• 
• 

• 
• p,.ou -~,.f~'~ 

Equipamento 

• .. - • ... 

20 

• 

16 16 28 24 

8 12 12 1 8 10 

~ronle/Ba< • 
7 

• • • • 
Bllltioleco • 

• • • 
• • •• •• • 

• 
Bóia • 

• • 
--;- 

• • 

• 
4 .. 

Cofe.t•• ulva..ttlda• • 

• • • • • • 

Oecoroçio regional • 
Ar condfcfonado 

• • • • 

• 
Ventilador • 

Uao da energia altematlva 

Tratamento d• ••goto I igua 

Nival da llmpezo geral 

Priitlca d• radclagam 

• • • 

Refeiçõe:-. 

• 

-- 

• • ·• 

Comida Reglonol 

5 
Comida lnlomaclonol 

• ·• • 

.::J:j~~y:,k •: :;:~~d!!t;;:·:::t,>.J:~,-- - :'.::: ]@::'.::• .;'.> l,,,,,)~:}jL ;);;;{;['.\ 

Co,nlda Mlota •(:'' :::: • ··:· • 
Grau de Conforto 

Alio 

6 
)it .. , , :: ·:)!ih '\f ?:*:1)/ ·:-, :~; 

~:;. 

;;. 

~lo 
~;: ,,,1';,, •· -· .. :; .• 

... ,, 
;.:: 

Baixo 
::-:~ :- 

:: . : ~ .. , .. ,:,.,: }:ifüJt>':: • 

Recursos Médicos 

·-·-::· 

Coira de primeiro &ocorro • 
Enfennolro(o) 

7 

Anobulotôrio 

• 

Atmosfera 

Doacontraida • 8 
-~ ,:. 

Slmpitlco 1: :':·1 
~/\::1 

Formal 

Recursos Humanos 

Número total da trtputaçio 9 
9 

Qualldade doo oervlçoo olor..:ldoo 

Nível do utlofoçio do trtpu1açio 

Dados complementares 

Dota da lnauguroçio 1985 : :: 191Í2 : .. ';:!11/'.[:1'.i~P,P,: -:: . 

Duraçio da e1t1dla m•I• p,-ocurade 

Origem da cllontolo (Eotrongelra / 
noclonol) t:~(rart ge~l·Estfli~ !lJl!la1·~~~'.~~~~n~~~,1~1~g~t1al~~~re.l ~str~p~~~t :) Estran g1n 

Atividade Anual ou Anual uzonal 

Nível de oeguronço do barco 

10 

Envolvimento com aa comunldodoe 
1ncontrada1 

Cadaatro na Emamtur 

Entrego ooa turlatao de um 
queetlonârlo da avaHaçio 

Nível de aatlofoçio do cliente 

Quaotlonírlo do peaqulaa 
prMnchldo pelo dono 

·:1 

• 

• 

Legenda 



Dados Gerais 

Barco resgistrado em: ::M~ri~< ........ 

Ttp0 de barco 

Atividades 

Caminhada na Aoresta ... 
Observação de Pássaros 

focagem de Jacaré 

Parada num ,local histórico · ·.·as-vezes· .· 
:-:::::.:.:- :·: 

VtSita a comunidades 

Pesca 

Passeio de canoa 

Nível de Informação Ambiental 

Oientação dada aos turistas L) : ){::} 

1/'ldeos / Palestras •-:-:•:- 

Alto (a) 

Médio (a)/ Alto (a) 

Médio (a) 

Baixo (a) 

QUADRO 15 
PRODUTO BARCO de TURISMO - Para pernoites 

L/M Amazon Clipper 

Equipamento 

Capacidade ,total 

Numero de Cabinas . ·.·.·-:g .::,1 

Restaurante / Bar 

Bi>lioteca •: 
Loja de souvenlrs -:a· 

Bóias 

Canoas/balsas salva-vidas .·:-•·-::··• 

4 Coletes salva-vidas 

Acesso para deficientes 

Decoração regional 

Ar condidonado 

Ventilador 

Uso de eneigia alternativa 

Tratament.o de esgot.o / água 

Nível de Hmpeza geral 
. . . . . . l . . . . . . . . . :::·:·:···~:::::::; 

Prática de recidagem 

Refeições 

Comida Regional 

Comida Internacional 

Comida Mista 

Grau de Conforto 

Alto 
6 >--~~~~~~~~--~~---- 

Médio .·:-:•:-:·•· 
. . .. ·.· ·.·.·.·;i ,1 

Baixo 

Recursos Médicos 

Caixa de primeiro socorro 
8 1----~~~~~~~~~+--'-',-:-'-:--:--~~ 

Enfermeiro( a) 

Ambulatório f:·::•. :•::::: 

Atmosfera 

Descontraída 

Simpática 

formal 

Recursos humanos 

Número t.otal da tripulação ::::-4:::>·:::. ......... 9 . 

Qualidade dos serviços oferecidos /:i:'9:>:•: 
. . - - :~~~<?'.: 

Nivel de satisfaçao da tripulaçao :~i!ficié.ÁJÍ!:- 

Dados complementares 

Data da inauguração 

Duração da estadia mais 
procurada :)J:óIH~> . . . . . . . . ' 

Origem da clientela 
(Estrangeira / naclonall 

AtMdade 
Anual ou sazonal 

Nível de segurança do barro r<:}1\:{: 
Comunicação com Manaus 

(telefone, radio) 
::::::::·:•:· 

Uso de material descartável 

Envolvimento com as comunldades1•• i/:,ji:\ 
encontradas -:-:· ·:·.·······:·:-· 

Cadastro na Emamtur 

Entrega aos turistas de um 
questionário de avaliação 

. . . . . . . . . . 
-:::.:: .... ::::. . . - . . . . . 

Nível de satisfação do cliente ::>:: :;1L:-> ......... 

Questionário da pesquisa 
preenchido pelo dono 



UIVI Arnazon Cllpper 

:r 
r- 5.2.1 UM Amazon Clipper 

O barco Amazon Clipper pertence à firma "C. P. Tours", que 
opera vários barcos com o nome de "Amazon Clipper 
Cruises". 

(~ 

i,. 
li~ 
Ir 
r 

Observação: Na época da pesquisa, o barco Amazon Clipper 
operava somente grupos de pesca esportiva numa área fora 
do Pólo de Ecoturismo. 

1 {' 

11~ 
i\r 
l]r 
Ir 
!r 

Quando não opera grupos de pescaria (que ocorrem entre 
agosto e março), o barco é utilizado para turismo, para saídas 
regulares e para excursões mais longas. A análise que segue 
diz respeita à parte turística, e fica limitada por não ter sido 
possível entrevistar tripulantes , ou turistas. 

! 
1lr 
! 
ir 

Área de Atuação As excursões regulares ocorrem principalmente no Rio Negro 
e no Rio Solimões. O barco leva também grupos fechados 
em áreas mais remotas. 

1r 
1r' 

Equipamento Comprimento: 20 metros 
Calado: 1,20 metros 

r É um barco de madeira de dois convés, com oito cabinas 
duplas, cada uma com beliche, banheiro privativo e ar 
condicionado. O Amazon Clipper oferece também uma área 
aberta como sala de estar/jantar, cozinha equipada, uma 
pequena biblioteca com livros amazônicos e um grande 
solário. 

11 (' 1·r 
f {' 
[ 
\r ,r 
1 ir 
1 

"ir' 
1r 
1 r 

Atrativos 
Um barco bem cuidado com bom nível de conforto. 
Saídas regulares de 3, 4 e 6 dias. 
Expedições mais longas em regiões pouco exploradas. 
Pequenos grupos de no máximo 16 pessoas. 

1r 
1 

{' 

Tripulação Constituída de quatro profissionais. 

r: Dados Complementares 
Um barco seguro, regularmente registrado na Capitania 
dos Portos, como barco de turismo. 
marketing é feito através de participação de feiras, 
agências nacionais e internacionais e internet. 

1.r 
Ir'· 

r: 
r- 

r: 
1 \r 
,r 
1 

Ir 
Ir 
! 
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UM Amazon Clipper 

Diagnóstico 

Critérios Avaliação 
Diversidade de atrativos naturais Alta ----- ------- --------------·· 
Diversidade de atrativos culturais Média/Alta 
Con~tru5;:ão ecológica: - 
• Adequada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente Sim 
• Uso de materiais renováveis Sim - 
_• __ Qf?Coração com motivos na_tiv_~~ Sim -·· ---·- ---· 
Arquitetura ergonômica Boa. O barco está adaptado para 

turistas altos, ao contrário dos barcos 
--- ------ ------ _ daJegião onde eles vivem ~'dobrados". 

Práticas usadas nas seguintes áreas: - 
• Usos de eneroia alternativa Não 
• Tratamento de esgoto Não 
• Tratamento de água Abastecida diretamente do rio e serve 

só para os banheiros. Para a cozinha 
e para beber, o barco leva água 
mineral. 

• Separação de lixo/reciclagem Tem separação de lixo orgânico. o 
resto é trazido para Manaus. O barco 
possui um "arnassador" de latas, e 
incentiva os turista a não jogar nada 
na água. 

Impacto geral do barco Mínimo, pelo fato de que os grupos 
são pequenos. 

Atividades comr:,atíveis com o meio ambi~nte Sim 
Manejo de impactos causados por visitantes O barco muda seus roteiros devido às 

mudanças naturais do nível da água e 
não usa sempre as mesmas trilhas 
para as excursões na terra firme. 

Sistema de interpretação ambiental e cultural: 
• Sala de palestras ou similar Sim, o restaurante permite realizar 

palestras, as quais são dadas 
sistematicamente durante a viagem 

• Vídeo Sim. 
• Passeios Sim, 9l!iados - 
Qualidade dos guias Média 
Conscientização ambiental: 

• Tripulação .. Média 
• Clientes Média 
Envolvimento com as comunidades Média. o barco pára em várias 

comunidades, tanto do Rio Negro 
como do Lago Janauacá. Ele ajuda no 
transporte de mercadorias e incentiva 
os turistas na compra de artesanato 
.9uando há. ' 
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Alto (a) 1 1' li 61 Alto ,.. . . 

. . 

Médio (a)/ Alto (a) i'I Médio 1 1 : : ::• 

Médio (a) ., 1 1 1 Baixo 

Baixo (a) "' 

Dados Gerais 

Barco resgistrado em: 

Tipo de barco : : : ~$Jíonar:: 
Atividades 

caminhada na Floresta 

Observação de Pássaros 

Focagem de Jacaré 

Parada num local histórico 

Visita a comunidades 

Pesca .•... 
Passeio de canoa ::::: :i-.)>i ........... 

Nível de Informação Ambiental 

v'tdeos / Palestras 
·as:vües· 

. ··:::.:::: 

QUADRO 16 
PRODUTO BARCO de TURISMO - Para pernoites 

L/M Cassiquiare 

Equipamento 

capacidade total 

Numero de cabinas 

Restaurante / Bar :~ 

Loja de souvenirs 

Bóias 

Canoas/balsas salva-vidas 

4 Coletes salva-vidas 

Acesso para deficientes 

Decoração regional 

Ar condicionado 

Ventilador 
... 

Uso de energia alternativa 

Tratamento de esgoto / água 

Nível de Rmpeza geral 

Prática de reciclagem 

Refeições 

Comida Regional 

Comida Internacional 

Comida Mista 

Grau de Conforto 

Recursos Médicos 

Caixa de primeiro socorro 

Enfermeiro( a) 

Ambulatório 

Atmosfera 

Descontraida 

Simpática 

Formal 

Recursos humanos 

Número total da tripulação 

Qualidade dos serviços oferecidos . : \: <1;':: 
Nível de satisfação da tripulação : : :=tf 

Dados complementares 

Data da inau~uração 

Duração da estadia mais 
orocurada 

Origem da clientela 
(Estrangeira / nacional) 

AtiVldade 
Anual ou sazonal 

Nível de segurança do barco 

10 Comunicação com Manaus 
(telefone, radio) 

f: 

Uso de material descartável 

EnvoMmento com as cemundadesl.: 
encontradas 

cadastro na Emamtur 

Entrega aos turistas de um 
_g_uestlonário de avaliação ····· . 

Nível de satisfação do cliente 
. : lnfórtr1à:~1>: 
-. ·trlsufféiénte: : 

Questionário da pesquisa 
oreenchido pelo dono 
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L/M Cassiquiare 

5.2.2 UM Cassiquiare 

O dono é amazonense. O barco L/M Cassiquiare pertence á 

mesma agência do alojamento de selva Apurisawa. O barco 
está em operação há quinze anos. 

Área de Atuação O barco viaja pelos Rios Solimões e Negro. Fazendo muitas 
viagens na área de Barcelos. 

Equipamento Comprimento: 21 metros 
Calado: 1 metro ... 

Na zona da pesquisa, o Cassiquiare tem a maior capacidade 
para a operação turística. É um barco de madeira, com doze 
cabinas em dois convés. Todas as cabinas têm ar condicionado. 
Também oferece sala de estar/jantar, cozinha equipada, 
pequena biblioteca com livros amazônicos, e solário com bar. 

Atrativos 
Os passeios são preparados de acordo com a disponibilidade 
do cliente. Os grupos geralmente vêm já formados. 
O dono acompanha a maioria dos passeios e presta muita 
atenção a detalhes. Por exemplo, os lençóis são de primeira 
qualidade, e combinam com as toalhas e toda a decoração é 
de bom gosto. 

Tripulação Constituída de quatro profissionais. 

Dados Complementares 
Um barco seguro, regularmente registrado na Capitania dos 
Portos, como barco de turismo. 
marketing é feito através de participação de feiras, agências 
internacionais e internet. 
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UM Cassiquiare 

Diagnóstico 
---- Critérios Avaliação ,_ 

Diversidade de atrativos naturais Alta 
Diversidade de atrativos culturais Alta 
Construcão ecológica: 
• Adeauada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente Sim 
• Uso de materiais renováveis Sim 
• Decoração com motivos nativos Sim, com muito bom gosto -- Arauitetura eroonõrnlca Sim 
Práticas usadas nas seguintes áreas: 
• Usos de eneruia alternativa Não 

- • Tratamento de escoto Não 
• Tratamento de água Agua para banheiros é do rio e para 

beber é áqua mineral. 
• , Separação de lixo/reciclagem ___ 
lmpactogBral do barco ______________________ -Parece ser mínimo --- --- .. 

-------------·----------------- --- ---- --- 
Atividades compatíveis com o meio ambiente Sim 
Maneio de impactos causados por visitantes Sem i!1forma~ão 
Sistema de interoretacão ambiental e cultural: 
• Sala de Palestras ou similar Sim, o espaço do restaurante 
• Vídeo 
• Passeios Sim, guiados 
Qualidade dos cuias , Média/Alta 
Conscientízacão ambiental: 
• Trioulacão Altas 
• Clientes Média 
Envolvimento com comunidades Média 

UM Iguana 

Este barco pertence ao mesmo dono do UM Cassiquiare. É um 
produto mais simples usado para um olíentela menos exigente. Não conseguimos 
nem visitar o barco, nem entrevistar os funcionários. 
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Dados Gerais 

Barco resgistrado em: 

ripo de barco 

Atividades 

caminhada na Floresta 

Observação de Pássaros 

Focagem de jacaré :::::::--::e: 
. . 

Parada num local histórico :-:-.asvezes-: 
:::::::-<:~:-:-::--: .......... 

Visita a comunidades 

Pesca 

Passeio de canoa 

Nível de Informação Ambiental 

Panfletos / Painéis infonnativos 

l l Orientação dada aos turistas 1:~uia/~o~~: 
Programa de consclentização 
ambiental p/ funcionários 

v'Kleos f Palestras 

. . 

Alto (a) 

Médio (a) f Alto (a) 

Médio (a) 

Baixo (a) 

QUADRO 17 
PRODUTO BARCO de TURISMO - Para pernoites 

L/M Cichla Ocellaris 

Equipamento 

capacidade total ::: :::t~\ :< 
Numero de cabinas :_:: :-·-:1:-::·::: ......... . .. . . . 

Restaurante / Bar --:-:•·:-:-:- 

Biblioteca :-: :-·-:-.•::-:-: 
..... 

Loja de souvenirs 

Bóias ···.:~::::· 

canoas/balsas salva-vidas 

4 Coletes salva-vidas :-:-::-:-:.:-::-:• .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·· 

Acesso para deficientes 

Decoração regional 
·.· · .. 

Ar condicionado -::-:-:-: .. -:-:-:-: . ' . . . . . . . . . 

Ventilador . ··:::· .. :-:·: ........... 
·. 

Uso de energia alternativa 

Tratamento de esgoto f água 

~ Nível de limpeza geral 

Prática de reciclagem ·····:-:-: ......... 
Refeições 

Comida Regional 

Comida Internacional ,·-: 

Comida Mista 

Grau de Conforto 

Médio -:-.-::::::•-:::::: .......... 

Baixo 

Recursos Médicos 

cabra de primeiro socorro 
7 : : : . :: . : ... 

Enfermeiro( a) 

Ambulatório 

Abnosfera 

s l ~:<\:::,:;.:>~ Descontraída 

Simpática 

Fonnal 

Recursos humanos 

-::-4:-.-::-. 
9 . : . 

Qualidade dos serviços oferecidos :-\/~.}\ 

Nível de satisfação da tripulação :{./1\::-:. 

Número total da bipulação 

Dados complementares 

Data da inauguração ::::::tm::::.::: .......... 

Duração da estadia mais 
procurada 

: : : :10;1;4: p::: :1 . . . . . . . . . 
Origem da cUentela 

(Estrangeira f nacional} 
Atividade 

Anual ou sazonal 

Nível de segurança do barco 

10 Comunicação com Manaus 
(telefone, radio) 

Uso de material descartável >.;,im~q·:·: 
.". -iisútícfetife:. : . .......... 

Envolvimento com as comunidades[:::>:\~i/·. 
encontradas f.:.:-: :- ·. ·-:-:-;-J 

Cadastro na Ernamtur 

Entrega aos turistas de um l;'. :/-'.:i\:-. 
auestlonário de avaliação r:::::::.::::: . -: . : : :- 

Nível de satisfação do cDente r:{:)f(( 
Questionário da pesquisa 
preenchido pelo dono 



r 
r> 

UIVI Cluchla Ocellaris 

5.2.3 UM .Cichla Ocellaris 

r 
r- 

O dono do barco Cichla Ocellaris também é dono do L/M 
Harpy Eagle. Ele construiu Cichla Ocellaris junto com um 
sócio e mais tarde dissolveu a sociedade. A agência está 
registrada em Novo Airão, onde os dois barcos foram 
construídos. 

Área de Atuação O barco viaja pelos Rios Solimões e Negro fora da rota da 
maioria de outros barcos turísticos. 

r-. 

Equipamento Comprimento: 19 metros 
Calado: 1 metro 
O barco oferece sete cabinas com ar condicionado. Cada 
cabina tem beliches e banheiro privativo. Também oferece 
uma pequena biblioteca com livros sobre a Amazônia, 
cozinha equipada e um solário com bar. 

Atrativos O dono é o capitão na maioria das viagens. É uma pessoa 
com largo conhecimento da região, muito carismática, e com 
bom senso de humor. 

Grupos pequenos até quatorze pessoas. 
- Passeios relativamente longos de uma a duas semanas. 

Tripulação Constituída de quatro profissionais. 

r 

Dados complementares 
O marketing é verbal (de "boca a boca"). Com todos os 
altos e' baixos do turismo, esta companhia tem um fluxo 
relativamente bom. 
O dono, que foi guia, tem um vasto conhecimento da 
região, mas não aborda propriam~nte questões ambientais. 
Um barco seguro, regularmente registrado na Capitania 
dos Portos, como barco de turismo. 
Já foram feitas viagens até a fronteira (Tabatinga) com os 
dois barcos. 
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L/1\/l Chrchla Ocellaris 

Diagnóstico 

Critérios ·------- Avali_~ç~_o__ __ -·-- -----· 
Diversidade de atrativos naturais ' Alta, o dono do barco procura lugares 

afastados e interessantes. As 
viagens programadas são longas, o 
que dá tempo para chegar até lugares 
muito interessantes. ·-------· -·- 

Diversidade de atrativos culturais Alta 
Construção ecolóqica: 
• Adequada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente Sim 
• Uso de materiais renováveis Sim 
• Decoração com motívos nativos Sim, também com muitos mapas da 

região. 
Arquitetura ergonómica Média, um pouco baixo para 

estrangeiros altos. 
Práticas usadas nas seguintes áreas: 
• Usos de enercia alternativa .. Não 
• Tratamento de esgoto ·Não 
• Tratamento de água Uso da água do rio·-·;::;õ·s--banheiros e 

de áoua mineral para beber. 
• Separação de llxo/reciclaqern Iniciando 
Impacto geral das instalações Mínimo 
Atividades comeatíveis com o meio ambiente Sim. 
Manejo de impactos causados por visitantes -- 

-----------~ ----·- 
Não. Tem paradas sempre nos 
mesmos lugares. Porém os grupos 
são em pequeno número --------· --~~ - Sistema de interpretação ambiental e cultural: 

• Sala de palestras ou similar Sim, o restaurante é utilizado para 
palestras 

• Vide o Não 

• Passeios Sim, guiados 
Qualidade dos cuias Excelente 
Conscientização ambiental: 
• Tripulação Media/alta 
• Clientes Alta 
Envolvimento com comunidades Alta, Muitas paragens nas 

comunidades e em vários casos o 
barco dá assistência, sobretudo a 
casas mais isoladas. 
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FIGURA 24 

L/ M Desafio 

Sala de jantar 

:í~l: .. 

Canoa para passeio 

Convés superior 

Cabina 



Grau de Conforto 

Alto (a) 1 1' li si Alto I::···· :.·.:· 
Médio (a)/ Alto (a) " Médio 1 1 

Médio (a) ~I 1 
Baixo k 

Baixo (a) 1 "' 

Dados Gerais 

Ban:o resglstrado em: 

TljlO de barco .• : • Sàil~rtj •. 

Atividades 

caminhada na Floresta 

Observação de Pássaros 

Focagem de jacaré 

Parada num local histórico 

Visita a comunidades 

Pesca 

Passeio de canoa 

Nível de Informação Ambiental 

Panfletos / Painéis lnfonnativos 

Orientação dada aos turistas 

Programa de conscientização 
ambiental p/ funcionários 

1/'Kleos / Palestras 

QUADRO 18 
PRODUTO BARCO de TURISMO - Para pernoites 

L/M Desafio 

Equipan,ento 

capacidade total 

Numero de cabinas : ii: •: 

Restaurante / Bar •••• 
Biblioteca 

Loja de souvenirs , ... 
Bóias ....•. 

canoas/balsas salva-vidas 

4 Coletes salva-vidas -:-:<-:e::-·•· 

Acesso para deficientes 

Decoração regional 

Ar condicionado 

Ventilador 

Uso de energia alternativa 

Tratamento de esgoto / água 

Nível de limpeza geral 

Prática de reciclagem ( { { f:: 
Refeições 

Comida Regional 
1.. 

. . . j si . ····· 
Comida Internacional 

Comida Mista •• 

Recursos Médicos 

catxa de primeiro socorro :~ 

Enfermeiro( a) 

Ambulatório 

Atmosfera 
.. I Descontraída r. . . I s:_:_·_: :_:_:_._:_.: 
•:·:-· Simpática 

Fonnal 

Recursos humanos 

Número total da tripulação 
9 . 

Qualidade dos serviços oferecidos ... : : ·f : . 
Nível de satisfação da tripulação · · \ :,+ /: i 

Dados complementares 

Data da inauguração 

Duração da estadia mais 
procurada 

:<~o:l.:irf: 
:: :46.{i ~.: 

Origem da dlentela 
( Estrangeira / nacional) 

AtiVldade 
Anual ou sazonal 

Nível de segurança do barco r<<+<< 
10 Comunicação com Manaus 

(telefone, radio) • 
Uso de material descartável 

EnvoMmento com as cornunldadesf: · 
encontradas 

cadastro na Emamtur 1 · . : · •: · 

Entrega aos turistas de um 
.9.uestlonárlo de avaliação 

Nível de satisfação do cllente :::IÍlió~a~W 
. : ·tnsOfiéiénte: · :· 

Questionário da pesquisa 
preenchido pelo dono ····•· 



r 
r 
r 

UM Desafio 

5.2.4 IJM Desafio 

r: 

O barco é um veleiro, construído na Bahia em 1989 e em 
operação há dez anos. O dono é espanhol, e a agência que 
opera está baseada no Rio de Janeiro. 

Área de Atuação O barco viaja pelos Rios Solimões e Negro desde a Estação 
Ecológica do Arquipélago das Anavilhanas ao Lago do Rei 
(município de Careiro da Várzea). O barco não efetua 
viagens longas. · 

r: 

Equipamento Comprimento: 33 m 
Calado: 2.8 m. (observação: maior do que os barcos 
regionais) 
Ao contrário dos outros barcos regionais, o barco possui dois 
motores. 
O barco oferece sete cabinas com banheiro privativo, e ar 
condicionado, sala de jantar/estar, bar e solário. 

Atrativos Passeios num barco diferente 
Saídas regulares de três e quatro dias. 

Tripulação Tem dez tripulantes, incluindo um guia em tempo integral. 
Todos os funcionários têm carteira de trabalho assinada. 

Dados 
Complementares 

r 
r-. 

A capacidade inicial foi de 24 pessoas e hoje de 28 
gerente local classifica como turismo de natureza e lazer 
O barco foi feito com investimento próprio 
O marketing é feito com operadores brasileiros e 
estrangeiros e via internet 
Um barco seguro, regularmente registrado na Capitania 
dos Portos, como barco de turismo 

r> 
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UM Desafio 

Diagnóstico 

. ·------ 
___ --~v~IJ_~_ç~o _ Critérios . ----·---- - -·---- ------- -~· ·~ - ---- --- - 

Diversidade de atrativos naturais Alta ---- ________ ,.. --------- ----. - - ····-------- - -- -- --------·· --- ---- --- ------- 
Diversidade de atrativos culturais Média 
Construção ecolóqica: 
• Adequada ao ambiente Não, o calado é demasiado grande 

para viajar na época da seca e para ir 
nos igarapés 

• Em harmonia com o ambiente Não. Um veleiro é mais associado ao 
mar; destoa na Amazônia 

• Uso de materiais renováveis Sim 
• Decoração com motivos nativos Tem decoração de bom gosto, mas 

não é regional, com a exceção ao 
maea da região 

Arquitetura erqonômica Sim 
Práticas usadas nas seguintes áreas: 
• Usos de energia alternativa Embora seja veleiro não é utilizado 

como tal na Amazônia, pois não há 
vento suficiente 

• Tratamento de esgoto Sim, tem um tanque de coleta onde é 
! tratado 

• Tratamento de áoua Agua do rio e água mineral 
• Separação de líxozreclctaoem Tem coletor de lixo 
Impacto gerar do barco Parece ser mínimo 
Atividades compatíveis com o meio ambiente Alta 
Manejo de impactos causados por visitantes Sem informação 
Sistema de interpretação ambiental e cultural: ----- 
• Sala de palestras ou similar Sim 
• Vídeo Sim 
• Passeios Sim, guiados 
Qualidade dos guias Média/alta 
Conscientizacão ambiental: 
• Tripulação Média 
• Clientes Sem informação 
Envolvimento com comunidades .. Média/alta, Sistematicamente pára em 

duas comunidades no Rio Negro 
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1 
I· Dados Gerais 

1 
~ . . . . . . . . 

}1ariâ~/ Barco resglstrado em: 

Tipo de barco 

Atividades 
[; ~ ,.. .·. .· . , r ::::;:::::•::: ,. caminhada na Floresta 

~- 

t füt 

Observação de Pássaros 

focagem de jacaré :.·::::::::e:::::::: ........... 

Parada num local histórico 

Visita a comunidades ::::::·.::.:::::::: ........... 

Pesca :•:-:::«·>> 

Passeio de canoa ::::,:::::•:::::::: ........... 

~· 1 Nível de Informação Ambiental 

Panfletos / Painéis informativos 1: · :- ·:: : :e>:.:::-. 

~ 1 Orientação dada aos turistas \: > >;•:: ;>: :> 
Programa de conscientização 
ambiental { funcionários 

1/'ldeos / Palestras ::::::::··-.:::::::: ........... 

1 

Alto (a) 1' 
Médio (a)/ Alto (a) :;, 

Médio (a) ' 
Baixo (a) ~ 

QUADRO 19 
PRODUTO BARCO de TURISMO - Para pernoites 

L/M Dona Selly li 

Equipamento 

Capacidade total 
......... 
·,: 24: 

Numero de cabinas 

Restaurante / Bar :-::~: 

loja de sowenirs :·· .. ·::•:: 

Bóias •:·::·•· ·.· 

canoas/balsas salva-vidas 

4 Coletes salva-vidas 

Acesso para deficientes 

Decoração regional 

Ar condicionado 

Ventilador 

Uso de energia alternativa 

Nível de limpeza geral j: \.: \"f'\:: .': > 
·.·.· .. ·.· ·.·.· .. ·. 

Prática de reciclagem <·•·>: 

Refeições 

Comida Regional 
5 

1 Comida Internacional j::: · · · · · · · < t 
Comida Mista 

Grau de Conforto 

1 ~ 1/ 6 : 
Médio/:: ~::: :. ........ 

........ 
Baixo :,· : .·.:,:, . . . . . . . . . 

Recursos Médicos 

Caixa de primeiro socorro .e:·. 

Enfermeiro( a) 

Ambulatório 

Abnosfera 

1 Descontraída 1 : •: ::: 1 8 ..... 
·.·.. .· .. 

Simpática 

Fonnal 

Recursos humanos 

Número tntal da tripulação 1: : -<t: 
9 1--~~~~~~~~~-f-"-'-'"'-'-'-'--'-"-'I 

Qualidade dos serviços oferecidos 

Nível de satisfação da bipulação 

Dados complementares 

Data da Inauguração 

Duração da estadia mais 
~rada A~:1:3}( 

Origem da clientela 
-~ngelra / nacional) 

AtiVidade 
Anual ou sazonal . . . . . . . . . 

Nível de segurança do barco ( { {f:: 
10 Comunicação com Manaus 

_(_telefone, radio) 

Uso de material descartável >•·.· 
Envolvimentn com as comunidades 

encontradas 

cadastro na Emamtur :e: 
Entrega aos turistas de um t:: :e:·:. 
questionário de avalla~o 

Nível de satisfação do cliente 1::::: 
Questionário da pesquisa · · · 
_!!_reenchido pelo dono V : . -: · :- :- :- :- : 



1 

UM Dona Selly 11 

5.2.5 UM Dona Selly 1 

No momento, este barco não atua mais no turismo. Ele foi 
vendido a uma ONG que pretende desenvolver um projeto na 
área do Rio Jufari, no município de Barcelos. 

L/M Dona Selly li 

r: 

Esse barco pertence à agência Selenetur, mas está sendo 
operado pela agência "C.P. Tours", no quadro das excursões 
"Arnazon Clipper Cruises". 

Área de Atuação O barco efetua saídas regulares, semanais. 
Os roteiros ocorrem no Rio Solimões, até o Lago Janauacá, 
Município de Careiro, e no Rio Negro até Novo Airão. 

r: 
r: 

r: 
r: Atrativos 

r: 

Grupos de vinte pessoas no máximo. 
Saídas regulares de quatro dias para o Rio Negro, e de três 
dias pára o Rio Solimões; podendo combinar ambas, numa 
viagem de semana inteira. 

r: 

r: 
Equipamento Comprimento: 22 metros 

Calado: 1 ,20 metros 

r' 
1 

É um barco de madeira de dois convés, com dez cabinas 
duplas, cada uma com banheiro privativo e ar condicionado. O 
barco oferece também uma sala de estar/jantar com 
ventiladores, uma pequena biblioteca com livros sobre 
assuntos amazônicos; alguns vídeos e um solário. 

r: 

r> 
Tripulação Constituída de quatro profissionais. Em geral, eles estão 

satisfeitos de trabalhar nesse barco. Todos trabalham lá 'há 
mais de dois "anos exceto o comandante que trabalha há 
cinco. 

r: 

Observação: em geral são muito solidários entre si e a 
cozinheira. Esta, específicamente gostaria que o guia 
valorizasse mais o trabalho dos demais tripulantes, o que 
enriqueceria a experiência do turista quanto à. gastronomia 
local, por exemplo. 

1---- 

,.-,. 

Dados Complementares 
- Um barco seguro, regularmente registrado na Capitania 

dos Portos, como barco de turismo. 
O marketing é feito através de participação de feiras, 
agências nacionais e internacionais e internet. 
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UM Dona Selly li 

Diagnóstico 

Critérios Avaliação 
Diversidade de atrativos naturais Alta 
Diversidade de atrativos culturais Média/alta ------ --· 
Construção ecológ_ica: 
• Adequada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente Sim ·-- -- 
• Uso de materiais renováveis Sim 
• Decoracâo com motivos nativos Sim 
Arquitetura ergonômica Boa, o barco pode receber turistas altos 

sem problema. 
Práticas usadas nas seguintes áreas: 
• Usos de eneraia alternativa Não 
• Tratamento de esgoto ·O barco dispõe de uma caixa que 

recolhe o esgoto e permite jogar no Rio, 
somente em lugar aberto, durante a . navegação . 
Nota: é raro em Manaus, mesmo nos 
iates de luxo encontrar essa 
preocupação. 

• Tratamento de água Não. A água é bombeada do rio e é 
usada para os banheiros. Para a 
cozinha e para beber, o barco leva água 
mineral. 

• Separação de lixo/reciclagem Tem separação do lixo biodegradável. 
O resto é trazido para Manaus. As 
latas são vendidas na cidade. 

• Energia A eletricidade de bordo é produzida por 
um gerador a diesel. 

Impacto geral do barco Mínimo, a capacidade do barco é 
pequena. 

Atividades comoatíveis com o meio ambiente Sim 
Manejo de impactos causados por visitantes. O barco não efetua exatamente sempre 

o mesmo roteiro permitindo , mudar as 
trilhas usadas na terra firme. 

Sistema de interpretação ambiental e cultural: 
• Safa de palestras ou similar Sim, o restaurante pennite realizar 

palestras. 
• Vídeo Sim 
• Passeios Sim, guiados 

' Qualidade dos cuias Média 
Conscientizaçâo ambiental: 
• Tripulação Média/Alta. A capitania dos Portos inclui 

no treinamento dos marinheiro um 
curso de conservação da natureza. 

• Clientes Média 
Envolvimento com comunidades Média. o barco paá em várias 

comunidades, tanto no Rio Negro, 
frente ao Arquipélago das Anavilhanas 
como nos Lagos Janauary e Janauaca. 
Em Janauary os turistas compram 
artesanato. o barco presta também 
alguns serviços para os habitantes 
(compras em Manaus). 
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,-- 

Dados Gerais 

Barco resgistrado em: -:::M~~< . . . . . 

Atividades 
~;~·-,--,-~~~~~~~~----,.,...,..,-,-_~.-.·-.·.-1·.1 

Caminhada na Roresta ·. ·::: 4L ·::::: :-.-:-:-:-:-:-:-:-, 
.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.• 

1 
ObseMlção de Pássaros : /: \ ~ /::: ., 

;i -===- c:1 
::::::-:::-.:::::::: . ·.·.·.·.·.·.· .. ·.·. 

...• 
i Visita a comunidades 

1 Pesca 

' 1 Passeio de canoa 
........... 
//)(.>:: 

Nível de Informação Ambiental 

Panfletos / Painéis infonnativos 

Orientação dada aos turistas 

Programa de conscienttzação 
l!mbieotal f!! funcionários 

Vídeos / Palestras i\j1j/: 

Alto {a) 1' 
Médio (a)/ Alto (a) i'I 

Médio {a) ? 

Baixo (a) 

"' 

QUADRO 20 
PRODUTO BARCO de TURJSMO - Para pernoites 

L/M Harpy Eagle 

Equipamento 

Capacidade total 

Numero de cabinas :· -1 .. :-::- 

Restaurante / Bar 

lliblloteca --:::-:·•.·- 

loja de souvenr.; 

Bóias <:·::)):d 
canoas/balsas salva-vidas 

· .. ·.·.··.·.·.·. 

Coletes salva-vidas :·:::::·:::e::::_:::,, ........... 

1-: 
Acesso para deficientes 

Decoração regional 
......... ·1 
:::::::\~::\-:: 

Ar condk:lonado 

Ventilador 

Uso de energia alternativa 

Tratamento de esgoto / água 

Nível de impela geral 

Prática de recidagem 

Comida Regional 
5 1 1::::. -:-· :-:-: :1 

Comida Internacional 
····· 

:-:-:-:-:-·-:-:-:-:-· 

Comida Mista ·::-:::·e:::-:::- ····· ..... 

Grau de Conforto 

Baixo 

Recursos MéãtcOS 

caixa de primeiro socorro :_:-::.····· . ......... 

Ambulatório 

Atmosfera 

Descontraída .:····· 
8 :_:_:_:_:_: :_: :_:,-, 

Formal 

Recursos humanos 

1 Número total da b1Julação r:::::::5:::>:::-·1 
9 {)}i{) 

........... Qualidade dos serviços ofereàdos 

Nível de satisfação da tripulação 

Dados complementares 

Data da inauguração :::/1~:7:>-: 
Duração da estadia mais 

procurada 
Origem da dlentela 

(Estrangeira / nacional) 
Atividade 

Anual ou sazonal 

10 

Nível de segurança do baroo :)\::f }: : 
Comu~~e~!anaus ._.:\}t{ ; 
Uso de material descartável 1) ( : : : : : : : · 

Envolvimento com as comunidades -://it: 
encontradas -:·'.··-:: .·. 

cadastro na Emamtur · ::: :_ :•· 

Entrega aos turistas de um 
questionário de avaliação 

Nível de satisfação do cllente 

Questionário da pesquisa 
preenchido oeto dono 

······· 



- 
,.-_ 

(""' 

,-.._ 
1 

,..... 
•' . 

,.,...._ 

,,....._ 

r-: 

r- 

UM Harpy Eagle 

5.2.6 UM Harpy Eagle 

O barco Harpy Eagle pertence a mesmo dono do UM Cichla 
Ocellaris. Também construído em Novo Airão, o barco é 
muito idêntico ao UM Cichla Ocellaris só que mais moderno, 
mais confortável e rnals espaçoso. A agência está registrado 
em Novo Airão. O dono é do interior do Estado do 
Amazonas. 

' Área de Atuação O barco viaja pelos Rios Solimões e Negro fora da rota da 
maioria de outros barcos turísticos. 

Instalações Comprimento: 21 metros 
Calado: 1.20 metros 

O barco oferece sete cabinas com ar condicionado. Cada 
cabina tem beliches e banheiro privativo. Também oferece 
uma pequena biblioteca com livros sobre a Amazônia; 
cozinha equipada e um solário com bar. 

Atrativos O dono é o capitão na maioria das viagens. É uma pessoa 
com largo conhecimento da região, muito carismática, e com 
bom senso de humor. · 

Grupos pequenos até dezesseis pessoas 
- Passeios relativamente longos de uma a duas semanas 

Tripulação Constituída de quatro profissionais. 

Dados complementares 
Para grupos maiores, ambos os barcos viajam juntos. 
marketing é verbal (de "boca a boca"). Com todos os altos 
e baixos do turismo, esta companhia tem um fluxo 
relativamente bom. 
dono, que foi guia, tem um vasto conhecimento da região, 
mas não aborda propriamente questões ambientais. 
Já foram feitas viagens até à fronteira (Tabatinga) com os 
dois barcos. 
Um barco seguro, regularmente registrado na Capitania 
dos Portos, como barco de turismo. 
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L/M Harpy Eagle 

Diagnóstico 

Critérios Avalia_ção 
Diversidade de atrativos naturais Alta 
Diversidade de atrativos culturais Alta ---·---- Const~ão ecoló~a: ________________ -----------·------- -- . - . -·------- 
• Adequada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente Sim 
• Uso de materiais renováveis Sim 
• Decoração com motivos nativos . Sim, também com muitos mapas da 

reolão 
Arquitetura ergonômica Médio, um pouco baixo para 

estrancelros altos 
Práticas usadas nas seauintes áreas: 
• Usos de energia alternativa Não 
• Tratamento de esgoto Não 
• Tratamento de água Uso da água do rio para os banheiros 

e de áoua mineral para beber 
• Separação de lixo/reciclaoem Iniciando 
Impacto geral do barco Parece ser mínimo 
Atividades compatíveis com o meio ambiente Sim 
Maneio de impactos causados por visitantes Mínimo 
Sistema de interpretação ambiental e cultural: 
• Sala de palestras ou similar Sim, o restaurante para palestras 
• Vídeo Não 
• Passeios Sim, guiados 
Qualidade dos guias Excelente. o dono tem um vasto . conhecimento da região 
Conscientização ambíental. 
• Tripulação Média/alta 
• Clientes Alta 
Envolvimento com comunidades Alta. Muitas paragens nas 

comunidades e em vários casos o 
barco dá assistência,· sobretudo a 
casas mais isoladas. 
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Dados Gerais 

Barco resgistrado em: 

Tipo de barco 

Atividades 

Caminhada na Floresta 
. . . . . . . ?• :::::: Obsetvação de Pássaros 

Focagem de Jacaré 

Parada num local histórico .• $~$$:. 
::-:•:•::·:•:: ......... 

Visita a comunidades 

Pesca 

:;:::: ::•::::::: Passeio de canoa 

Nível de Informação Ambiental 

Panfletos / Painéis informativos 

~ Orientação dada aos turistas 

~ Prog de -- l' rama consclenttzaçao 
t~ ambiental ! funcionários 

Vídeos / Palestras 

~ 

Alto (a) 1' 
Médio (a)/ Alto (a) " 

Médio (a) ' 
Baixo (a) ~ 

QUADRO 21 
PRODUTO BARCO de TURISMO - Para pernoites 

L/M Tucano 

Instalação 

capacidade total 

Numero de cabinas 

Restaurante / Bar 

Loja de souvenirs 

Bóias 

Canoas/balsas salva-vidas 

Coletes salva-vidas 

Acesso para detidentes 

Decoração regional 

Ar condicionado 

Ventilador 

Uso de energia alternativa 

Tratamento de esgoto / água 

Nível de limpeza geral 1 · . : ·: i' 
Prática de reciclagem 1i\i>-.}\ 

Refeições 

Comida Regional 

Comida Internacional 

Comida Mista 

Grau de Conforto 

6 1 Alto 1:::::-: ::{' : :j 
Médio 

Baixo 

Recursos Médicos 

caixa de primeiro socorro 

Enfermeiro( a) 

Ambulatório 

Abnosfera 

8 1 ~tica 1::}:<;}< 1 Descontraída 

Formal 

Recursos humanos 

Número total da bipulação 

Qualidade dos serviços oferecidos ) { )1\ : 
Nível de satisfação da bipulação } ) )f 

Dados compfementares 

Data da inau!luração 

Duração da estadia mais 
orocurada 

Origem da dlentela 
(Estranqeira / nacional) 

Atividade 
Anual ou sazonal 

Nível de segurança do barco rr::::;t:::::: 
10 Comunicação com Manaus 

(telefone, radio} 

Uso de material descartável 

Envolvimento com as comunidades(/\::~.: 
encontradas L,. ·. ·. ·. · . ·. ·. ·. 

_Cadastro na Emamtur 

Entrega aos turistas de um 
questionário de avaliação 

Nível de satisfação do dlente J:t.:r 
Questionário da pesquisa 
preenchido pelo dono 
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r: 5.2. 7 L/M Tucano 
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O dono deste barco é estrangeiro. Ele abriu uma agência no 
Município de Novo Airão, por ser o lugar onde mandou 
construir o. seu barco, e por ser um lugar onde ele para 
sistematicamente com seus grupos. 

Área de atuação O barco efetua viagens nos Rios Solimões e Negro. Os 
roteiros efetuam-se especialmente em afluentes do Rio 
Negro. 

r: 
r> 

r: 
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0 

0 

r: 
r: 
r: 

Equipamento Comprimento: 25 metros 
Calado: 1 ,20 metros 

,.--. 

Um barco confortável, concebido para turismo e bem cuidado. 
Ele possui urna sala de estar/jantar com ar condicionado e 
pequena biblioteca com livros sobre assuntos amazônicos. 
Cada cabina tem ar condicionado, e banheiro privativo. A 
cozinha é ampla e bem organizada. Toda a parte superior do 
barco é de lazer - uma parte com toldo e o resto para tomar 
sol. 

, ••.... 

r 

r: 
Atrativos :r 

,..--. 
Excursões de longa duração - seis a dez dias. 
Os grupos são relativamente pequenos. 
Explorações em lugares remotos, maior oportunidades para 
ver animais. 
Todas as viagens são acompanhadas de cientistas ou 
naturalistas. 
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'"" 1 

Tripulação Constituída de cinco profissionais. 
,r 

," 

Observação: Todos estão satisfeitos de trabalhar neste 
barco, por serem muito bem tratados pelo dono. Eles 
ressaltaram que o proprietário tem grande preocupação com 
a preservação da natureza. Todos estão empregados há mais 
de um ano. Notamos que eles são todos do interior do estado 
do Amazonas, da área do Rio Solimões. 

r> 
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r: 

,,...... 

Dados Complementares 
Um barco seguro, regularmente registrado na Capitania 
dos Portos, como barco de turismo. 
O marketing é feito através de participação de feiras, 
agências nacionais e internacionais e internet. 
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267 



UM Tucano 

Diagnóstico 

Critérios Avaliação 
Diversidade de atrativos naturais Alta 
Diversidade de atrativos culturais Média/alta 

Construção ecológica: 
• Adequada ao ambiente Sim 
• Em harmonia com o ambiente Sim 
• Uso de materiais renováveis Sim 
• Decoração com motivos nativos Sim 
Arquitetura ergonômica Boa, o barco pode receber turistas 

altos sem problema 
Práticas usadas nas sequintes áreas: ' 
• Usos de energia alternativa Não 
• Tratamento de esgoto Não ·-----· 
• Tratamento de água Não. A água é bombeada do rio e é 

usada para os banheiros. Para a 
cozinha e para beber, o barco leva 

----- ··----- ~gua_minerar. ------··-·· ___ 
• Separação de lixo/reciclagem Tem separação do lixo biodeqradável, 

O resto é trazido para Manaus. E o 
único barco onde os tripulantes 
receberam instruções específicas 
sobre o lixo. Parece uma 
preocupação fundamental por parte 
do dono. 

• Energia A eletricidade de bordo é produzida 
por um gerador a diesel. 

Impacto geral do barco Mínimo, pois o barco tem capacidade 
pequena. 

Atividades compatíveis com o meio ambiente Sim 
Manejo de impactos causados por visitantes O barco efetua somente expedições. 

Não tem saídas regulares 
Sistema de interpretação ambiental e cultural: 
• Safa de palestras ou similar Sim. A sala de estar/jantar está 

equipada para apresentações 
• Vídeo Sim 
• Passeios Sim, guiados com naturalistas (em 

geral .~?soas ligadas ao IN?A2 
Qualidade dos ouias Alta .. 
Conscientização ambiental: . 
• Tripulação Alta. Além da Capitania dos Portos, o 

dono deu um treinamento pessoal 
, para os seus tripulantes. 

• Clientes Informação insuficiente 
Envolvimento com comunidades Média, as excursões não são 

regulares 
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5.2.8 UM Tunã 

UM Tunã 

ESSE BARCO NÃO OPERA MAIS EM TURISMO 

Área de Atuação 
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O Tunã pertencia à agência Safari Ecológico, que foi pioneira 
na Amazônia para um turismo muito perto do atual conceito 
de ecoturismo. Por essa razão decidimos fazer uma 
apresentação rápida do produto, todavia não nos moldes dos 
produtos em atividade. 

A firma operou de 1983 a 1997. 

As excursões regulares ocorriam no Rio Negro (até Novo 
Airão e o Rio Apuaú, nas Anavilhanas) e no Rio Solimões. 
Existiam também excursões mais longas, nos lugares mais 
diversos do Amazonas. 

Equipamento Comprimento: 26 metro 
Calado 1,20 metros 

Atrativos 

Dados 
Complementares 

,,-._ 
I 

,,-._ 

1 •••.••.. 
1 / 

O Tunã era um barco confortável, cuja construção era em 
madeira, com um visual amazonense, mas com um bom nível 
de conforto (ar condicionado nas cabinas, banheiros 
privativos, biblioteca especializada, vídeoteca, salão 
confortável, decoração regional etc.). 

Um barco bem equipado 
Um acompanhamento de qualidade com palestras e vídeos 
(três guias a bordo: um guia local, um cientista e um 
médico) 

- A exploração de áreas pouco percorridas 
- A assistência às comunidades ribeirinhas 

Expedições de descoberta de longa duração e regulares de 
6 dias/5 noites 

. 
- Ao começar a excursão cada turista recebia um folheto 

no seu idioma com informações gerais sobre ecologia, 
história, e povos indígenas (era um folheto bastante 
completo com 12 páginas). 
Palestra de apresentação sobre a viagem, era feita no 
inicio da excursão terminando com a apresentação da 
tripulação. 
Mais de cem livros sobre assuntos ligados à Amazônia 
em vários idiomas. 
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Pequena vídeoteca com filmes sobre a Amazônia e meio 
ambiente 
Muitos mapas· 
O barco oferecia assistência médica e medicamentos 
gratuitos às populações ribeirinhas do baixo Rio Negro 
O lixo era separado, e o não biodegradável trazido para 
Manaus 
Antes do ecoturismo ser uma atividade conceituada, o 
Tunã seguia a maioria dos itens incluídos na definição 
do ecoturismo atual. A firma tinha aberto a sua sede no 
interior do Estado, em Novo Airão 
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Razão porque não opera mais 
A firma funcionava muito bem até chegar o plano 
econômico, chamado de "Plano Coílor". 
A partir dessa data a situação degradou-se devido à 
desvalorização do dólar. 
Novos sócios entraram com capital, mas pararam o 
marketing e mudaram a estrutura inicial, especialmente o 
acompanhamento, para economizar. 
O número de turistas no Brasil começou a baixar. 
Os sócios iniciais saíram por ter o produto perdido sua 
característica original e pelos novos diretores não terem a 
mesma visão sobre o turismo. 
Essa nova atitude fez perder o mercado que o barco já 
possuía. 
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Pesca Esportiva 

5.3 PESCA ESPORTIVA 

Quando a pesca esportiva foi inicialmente introduzida no Estado do 
Amazonas era praticada por amadores, que obedeciam às "regras do jogo", ou 
seja pegar e depois soltar o peixe. Hoje em dia, com o aumento em popularidade 
deste esportes, assim como o aumento de barcos oferecendo esta atividade, 
muitos deles não registrados na EMAMTUR, maior atenção e regulamentação 
precisam ser dadas a este segmento ·do turismo. Vale lembrar, que a falta de 
registro deste produto na EMAMTUR dificultou esta pesquisa quanto à obtenção 
de informação. 

Pega e solta, assim como este tipo de pesca é conhecido, é 
praticado pelo prazer do desporto e para fins de competição. Deste modo, depois 
do peixe ser pescado, ele é rapidamente pesado, medido e fotografado, e logo 
devolvido ao rio. O peixe preferido para este tipo de pesca é o tucunaré ( Cichla 
ocellaris) devido à luta que oferece antes de render-se. 

As opiniões divergem quanto a este tipo de pesca fazer ou não parte 
do conceito de ecoturismo . Os argumentos a favor são os seguintes: 

O peixe é devolvido ao seu habitat. 
Este tipo de pesca oferece emprego a várias pessoas da 
comunidade, pois cada canoa com dois pescadores tem .urn 
canoeiro. 
No local da pesca, são usadas canoas com motores elétricos, 
portanto menos poluidores. 
Esta atividade ajuda ao fomento de áreas de proteção ambiental. 

Os argumentos contra são os seguintes: 

Grande parte do peixe é devolvido estressado e ferido tornando-o 
presa fácil. 
Os barcos deixam poucos benefícios nos municípios onde operam 
pois quase todo o abastecimento vem de Manaus. 
O valor educacional a nível de preservação é mínimo ou não 
existente. 
Estudos sobre impactos, grau de mortalidade ou recuperação do 
peixe deveriam ser efetuados, principalmente nas áreas de maior 
concentração da pesca. 

É de ressaltar que para praticar a pesca esportiva, o nível da água é 
muito importante. A imensidão do Estado do Amazonas, proporciona este 
desporto de agosto a dezembro em várias áreas do Rio Amazonas e seus 
afluentes, e de outubro a março no Rio Negro, principalmente no município de 
Barcelos. Por esta razão, uma pesquisa seria importante para analisar o estado 
das populações de tucunaré. 
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Pesca EspÓrtiva 

O produto pesca esportiva dentro do Polo de Ecoturisrno do Estado 
do Amazonas é oferecido por vários tipos de empreendimentos: ' 

Barcos pertencendo a agências cadastradas , ou não, na 
EMAMTUR. 
Acampamento. 
Lodge flutuante (recentemente fora de atividade). 

- Lodge de luxo em terra firme. 

Observação: Do mesmo modo que a palavra "ecologia" é usada e abusada, 
inclusive pela mídia quando se refere a qualquer atividade praticada na natureza, 
também se nota que "pesca esportiva" é usada só no sentido de fazer 
diferenciação com a pesca profissional. 

5.3.1 UM Amazon Queen 

O barco pertence à agência Negro Tours, cadastrada na EMAMTUR 
e que foi a pioneira na pesca esportiva no Amazonas. O dono é um estrangeiro 
radicado no Amazonas há muitos anos. 

O Amazon Queen está registrado na Capitania dos Portos em 
Manaus. Além do barco, a agência possui também o Rio Negro Lodge, no 
município de Barcelos que atua também na pesca esportiva (ver neste capitulo). 

Quase 100% da clientela vem dos Estados Unidos. O barco 
recebe grupos de dez a doze pescadores semanalmente de 
agosto a março. Os pescadores utilizam Manaus 
simplesmente como ponto de chegada e partida. 

Área de operação Rio Negro (área .de Barcelos), e fora do Polo de Ecoturismo 
em Borba, e Manicoré. 

Clientela 

Equipamento É um barco de estilo regional com seis cabinas, mais a do 
dono, cada urna com ar condicionado e banheiro privativo. 

O barco dispõe também de uma sala de estar/jantar, um 
bar, uma cozinha bem equipada e um solário na parte 
superior. O nível de conforto é alto. 
A embarcação tem oito canoas rápidas importadas dos 
Estados Unidos. Além do motor de popa tradicional cada 
uma é também equipada com motor elétrico. 

Tripulação A operação emprega entre doze a quinze pessoas, sendo oito 
guias/motoristas do local. 
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Pesca Esportiva 

Transportes/ 
Atividades 

Os pescadores vão de avião fretado, de Manaus para o 
aeroporto de Barcelos. A duração do vôo é de uma hora. Se 
o grupo decidir ir de barco, também é urna opção possível. A 
pesca é praticada a semana inteira. 

Diagnóstico O barco pratica exclusivamente a pesca "pega e solta", e 
parece ter muito respeito pelo meio ambiente. 

5.3.2 UM Amazon Clipper 

O barco pertence à agência C.P. Tours, cadastrada. na EMAMTUR. 
O barco também está registrado na Capitania dos Portos de Manaus. O dono é 
carioca, radicado em Manaus há vários anos. O barco de turismo Dona Selly é 
operado pelo mesmo dono (Ver capitulo "Barcos de pernoite"). 

Clientela 100% estrangeira, quase que exclusivamente dos Estados 
Unidos. O barco recebe grupos de no máximo dezesseis 
pescadores, semanalmente de agosto a março. 

Área de operação Rio Negro (região de Barcelos), Rio Uatumã, e diversos 
municípios fora do Pólo de Ecoturismo. 

Equipamento É um barco regional com oito cabinas duplas cada uma com 
ar condicionado e banheiro privativo, uma área que serve de 
sala de estar/sala de jantar/ bar/biblioteca, uma cozinha bem 
equipada e um grande espaço para tomar sol. 
Para a operação de pesca tem canoas rápidas, importadas, e 
todas equipadas com um motor a gasolina e com um motor 
elétrico. 
Um outro barco regional, mais simples, serve de apoio à 
operação, para armazenar a gasolina, os motores etc., e 
alojar os motoristas das canoas. 

Transporte/ 
Atividades 

A operação é idêntica à do Amazon Queen. 

Diagnóstico A operação tem preocupação com o meio ambiente, na 
medida que barco pratica exclusivamente a pesca "pega e 
solta". 

5.3.3 L/M Discovery 

O barco pertence a um repórter de pesca paulista que decidiu 
investir em turismo devido à sua experiência profissiohal. Ele opera desde 1998 e 
tinha só quatro meses de atividades quando o entrevistamos. 
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Pesca Esportiva 

Clientela 85% brasileira, especialmente do sul e sudeste do pais. 

Área de Operação O município de Barcelos, no Rio Negro. 

Equipamento Sete cabinas duplas com ar condicionado e banheiro 
privativo. Uma sala de estar/sala de jantar/bar, uma cozinha. 
A parte superior do barco dispõe de um amplo solário, em 
parte coberto. 

Para a operação de pesca, usam-se canoas de alumínio, com 
dois motores (um a gasolina e um elétrico). 

Tripulação O barco emprega quatorze pessoas durante os oito meses de 
pesca, isto é, entre setembro e abril. Doze tripulantes são do 
município de Barcelos. 

Transporte/ 
Atividades 

Os passageiros chegam até Barcelos de avião comercial. O 
pacote de pesca é de 6 dias/6 noites. 

Diagnóstico O barco pratica só parcialmente a pesca "pega e solta". O 
dono parece ter sensibilidade no que diz respeito ao meio 
ambiente, e gostaria de ver uma maior fiscalização e leis mais 
rígidas para o turismo de pesca. Infelizmente, ele recebe 
uma clientela que não tem essa filosofia. Foi verificado que 
muitos pescadores do Discovery saem de Manaus . com 
caixas cheias de tucunarés e outros peixe~ da região. 

O dono tenta abastecer-se em Barcelos, mas não encontra 
um fornecimento regular, nem de qualidade. 

5.3.4 UM Pérola do Nhamundá 

' 
O barco pertence à agência Amazon Fishíng Safaris, que está 

cadastrada na EMAMTUR. O barco está registrado na Capitania dos Portos de 
Manaus. Este barco está no inicio da sua operação. 

Clientela 100% estrangeira, sendo 98% francesa. O barco pode 
receber grupos até 18 pessoas. 

Área de operação Dentro do Pólo de Ecoturismo, atuando nos municípios de 
Barcelos e de Autazes. 

Equipamento É um barco de madeira,- com nove cabinas, sendo seis duplas 
e duas triplas. O "Pérola do Nhamundá" oferece também um 
salão/sala de vídeo/biblioteca com ar condicionado r uma sala 
de refeição, um bar panorâmico e solário. O conjunto é bem 
cuidado e agradável, com decoração de peças indígenas. 
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Tripulação 

Transporte/ 
Atividades 

Diagnóstico 

t--'esca cspor uva 

O lixo é separado; o que não é biodegradável é enterrado. 
O barco possui além de revistas especializadas sobre a 
pesca, livros e vídeos sobre a Amazônia. 

O barco emprega, quando opera pescaria, quinze pessoas, 
fora da pesca três. Para a operação de pesca o barco 
emprega pessoas do município de Barcelos. 

Os pescadores chegam até Barcelos ou Autazes de avião 
(vôo comercial ou fretado dependendo do número de 
clientes). O barco promove pacotes de sete dias e programa 
"a la carte". Além da atividade da pesca, são oferecidas aos 
clientes visita às comunidades ribeirinhas e visitas na sede do 
município. 

O produto é bom e sério, mas não tem muitos clientes. O 
dono recusou trabalhar com várias agencias brasileiras, 
porque elas não queriam praticar a pesca "pega e solta". É 
ainda mais notável quando se sabe que a firma está 
começando e tem pouquíssimos clientes. 

O dono procura áreas diferentes para pescar, a fim de 
demarcar-se dos produtos já existentes, e evitar impactos ao 
meio ambiente. 

5.3.5 UM Jacques Cousteau e UM 3R 

São dois barcos regionais que pertencem ao Amazon Fishing Lodge, 
subsidiária da agência Rio Amazonas, a qual é dona do Ariaú Amazon Towers. 
Quando visitamos o responsável· -da Amazon Fishing Lodge, as operações não 
tinham começado ainda e só conseguimos o descritivo dos barcos. 

UM Jacques Cousteau, que atuou no turismo durante anos, foi 
reformado e possui agora quinze cabinas duplas cada uma com 
ar condicionado e banheiro privativo. 
UM 3R é mais confortável, com somente dez cabinas duplas com 
ar condicionado e banheiros privativos. Sua construção é mais 
estilo iate. 

Ambos os barcos têm canoas de alumínio com motores elétricos. 

A pesca terá duração de cinco dias. Os barcos pretendem atuar no 
Rio Negro e no Rio Madeira. Os equipamentos de pesca são mais simples que 
os oferecidos pelas outras agências, mas os preços também são mais acessíveis. 
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Pesca Esportiva 

5.3.6 River Platte Anglers 

O dono é brasileiro e efetua operações de pesca esportiva há vários 
anos. Ao contrário dos seus concorrentes, ele escolheu trabalhar com um 
acampamento, com bom nível de conforto. A agência que opera este produto 
está registrada em Curitiba. 

Clientela Quase 90% da clientela vem dos Estados Unidos, a restante 
é originária da Argentina, Uruguai, Japão e Brasil. O 
acampamento recebe grupos de dez a doze pescadores 
semanalmente, de agosto a março. 

Área de operação Rio Negro (área de Barcelos) de janeiro a março, e de agosto 
a dezembro fora do Pólo de Ecoturismo. · 

Instalações O acampamento está montado sobre bases flutuantes e é 
composto de cinco confortáveis tendas. Um barco serve de 
apoio para deslocar os flutuantes de uma área para outra. No 
primeiro semestre de 1999 a capacidade será aumentada e 
deverá ter dois acampamentos cada um com cinco tendas. O 
dono pretende num futuro próximo ter um acampamento fixo 
e não mais flutuante. 

Funcionários Cada flutuante emprega entre oito e dez funcionários. 

Transporte/ 
Atividades 

O esquema da operação de pesca, segue o mesmo roteiro 
das outras agências: um vôo fretado de Manaus para o 
aeroporto mais perto do acampamento - Barcelos. O pacote 
de pesca dura uma semana, sendo Manaus, somente usada 
como ponto de chegada e partida. 

Diagnóstico O acampamento só trabalha com pesca "pega e solta". 
Fora do Pólo de Ecoturismo (no município de Borba) ele já 
atuou neste sentido, criando uma ONG. 

Observação: O dono está trabalhando com a prefeitura de 
Barcelos na criação de áreas protegidas para que só pesca 
esportiva possa ser praticada nessas zonas, como ele já fez 
no município de Borba, for a do Pólo de Ecoturísmo, onde ele 
fundou uma ONG. 

5.3. 7 Amazon Fishing Lodge 

Este empreendimento deíxou de funcionar devido à insatisfação dos 
clientes. O Lago onde o lodge estava operando não correspondia às expectativas 
dos pescadores. 
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O lodge pertence ao mesmo dono do Ariaú Arnazon Towers (ver 
alojamentos de selva) e por conseqüência está registrado na EMAMTUR. 

O empreendimento operou três anos e tinha urna clientela 80% 
brasileira. Situado no Lago Janauacá, no município de Careiro, o lodge era 
somente acessível por via fluvial. A capacidade era de quatorze apartamentos 
duplos. O lodge pretende reabrir para receber grupos de turismo ecológico. 

5.3.8 Rio Negro Lodge 

Este elegante alojamento pertence à mesma agência que opera o 
barco de pesca Arnazon Queen, a Rio Negro Tours. O dono é estrangeiro 
radicado no Amazonas há muitos anos e foi pioneiro na exploração da pesca 
esportiva na região de Barcelos. 

Observação: O lodge ainda não esta acabado, mas já começou (na véspera da 
nossa visita) a receber pescadores. 

Localização 
~p,..,, i r: 
r: 
r: 
.-. 

1~ p- 
tr-. 

llt:io ,,--. 
r 
r: j Instalações 

j~ 
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Na beira do Rio Negro, frente ao Arquipélago de Mariuá, 
perto da comunidade de São Domingos. 
Observação: Levamos duas horas de canoa, leve de 
alumínio, com motor de 40HP para chegar até lá. 

O terreno do empreendimento tem 1500m frente ao Rio 
Negro e 1500 m de fundo, foi doado pela Prefeitura . 

Os turistas chegam no lodge por canoas rápidas, mas o 
projeto do dono inclui um pequeno aeródromo que levará 
direitamente os passageiros de Manaus até o lodge. 

r: 

Da praia, sobe urna escada de pedra até o cimo do barranco. 
Deste lugar a vista sobre as construções é bonita. 

O prédio principal trata-se de urna construção de alvenaria, 
mas com teto de palha. Ele comporta a recepção, um 
restaurante, uma sala de bilhar e uma sala de estar grande, 
com luz, ar condicionado, poltronas de couro natural e 
decoração regional sofisticada. 
Os apartamentos encontram-se em dezoito cabanas cada 
uma do tamanho de uma pequena casa. Cada um desses 
enormes apartamentos têm duas camas de casal, uma 
área própria para os clientes prepararem um café, e um 
banheiro ( com banheira grande, pia com revestimento de 
madeira polida, e com aquecedor de água individual). No 
corredor do apartamento tem também um grande armário 
para colocar as roupas. O acabamento é lindo, e usa só 
material de primeira qualidade. Todas as cabanas têm vista 
parcial sobre o Rio Negro, através das árvores . 

r: 
r: 
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FIGURA 26 
Rio Negro Lodge 

Um apartamento 

A recepção e o restaurante 
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Funcionários O dono ainda não sabe quantas pessoas serão empregadas 
quando o lodge estiver em plena atividade, mas serão pelo 
menos vinte, todas de Barcelos. Durante a obra foram 
contratadas mais de cem pessoas do município de Barcelos e 
especialmente da comunidade vizinha. 
Um alojamento especial está sendo construído para os 
funcionários, com escola, pequeno posto de saúde e campo 
de futebol. 
Os funcionários atuais usam camiseta e boné da firma, o que 
dá uma boa impressão 

Clientela 98% é oriunda dos Estados Unidos. Os pacotes de pesca 
são de seis dias. É uma clientela que vem na Amazônia 
exclusivamente para pescar. 

Impacto ambiental 
O dono parece ter preocupação com o meio ambiente, quer 
seja na construção, no tratamento do esgoto que vai em 
várias fossas sépticas, como no tratamento do lixo o qual é 
rigorosamente separado e em parte enterrado na 
propriedade. Todavia o fornecimento de eletricidade provem 
de um gerador que poderia abastecer uma pequena cidade 
(400 KVA), pois as necessidades de energia são enormes e 
poderiam dificilmente ser fornecidas por uma , energia 
alternativa. 

Segurança O lodge dispõe de uma grande farmácia, e de telefone/fax via 
satélite. Em caso de emergência que não possa ser tratada 
em Barcelos, o dono pretende chamar um helicóptero. 

Diagnóstico 
Um produto de alta qualidade quer do ponto de vista 
turístico como ambiental, onde se pratica exclusivamente a 
pesca "pega e solta". 
A agência tendo trabalhado primeiro com barco, fez uma 
pesquisa para saber o que sua clientela queria e 
consequentemente decidiu construir o lodge. 
É um produto que tem uma visão para o futuro e não 
procura só um lucro imediato. 
O dono, que já teve uma empresa na Costa Rica, queixa-se 
da falta de originalidade na operação de seus concorrentes, 
que todos começaram em outras áreas, e agora todos se 
concentram no município de Barcelos. 
O alojamento é muito importante para o município, tanto na 
questão de empregos como em abastecimentos que ele 
começa a comprar na sede (cerveja e refrigerantes). O 
dono diz não poder comprar mais, por falta de qualidade, 
quantidade e regularidade no fornecimento. 
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- O impacto sobre a comunidade. é positivo, pois além dos 
empregos, o alojamento promove festas e divertimentos 
especialmente para as crianças. 

A maioria dos produtos concentram-se na regiáo de Barcelos, que 'apesar de ser 
o maior município do Brasil, poderá ter conseqüências negativas, se não for 
estabelecida uma conduta de pesca. 

A presença da pesca esportiva que não pratica o "pega e solta" não deixa de ser 
preocupante. Durante a nossa visita a Barcelos, vimos vários barcos no porto com 
turistas pescadores, mas nenhum desses barcos está legalmente registrado. 

Durante esta pesquisa confirmamos que o comportamento dos pescadores 
depende muito do seu local de origem. Para os norte americanos e europeus é· 
óbvio que o peixe deve ser devolvido ao seu 'habitat; esta prática é mais difícil de 
incutir a nacionais que, já chegam com caixas, para depois transportar o peixe 
para o sul do país.· 
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Navio Explorer 
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Navios de Excursão 

5.4 NAVIOS DE EXCURSÃO 

Navios de cruzeiro de porte variável, sobem o Rio Amazonas várias 
vezes ao ano. Os de tipo excursão aproximam-se bastante da definição de 
Ecoturismo. Estes navios têm capacidade entre 80 e 140 passageiros, e, 
embora muito confortáveis não são navios de luxo com serviços requintados. O 
grande atrativo destes navios, além dos lugares visitados, são os naturalistas 
que trabalham a bordo. Também de grande importância, são os botes infláveis, 
de borracha (zodíacos), com que o navio está equipado, e que são utilizados 
para passeios pelos rios, pesca, visita a comunidades ribeirinhas, etc. 

Os naturalistas, muitas das vezes professores universitários, 
cientistas, ou pessoas especializadas em alguma área de Ciências Naturais ou 
Humanas, dão palestras a bordo, duas vezes por dia, acompanham os 
passageiros nas excursões em bote ou caminhando, assim interpretando a 
natureza e culturas locais. Muitas vezes também eles são os "canoeiros" dos 
botes. 

A bordo, no dia a dia, há uma grande conscientização ambiental. 
Muitos destes navios definiram critérios e linhas de conduta, apropriados para as 
regiões visitadas. Passageiros recebem informações sobre o meio ambiente, 
hábitos locais, e linhas de conduta a observar, de vários modos: durante urna 
reunião quando primeiro embarcam durante as palestras onde problemas 
ambientais são abordados e antes de saírem no passeio de excursão. Também 
linhas de conduta por escrito são distribuídas, e listadas junto à recepção, uma 
das área mais freqüentadas por passageiros durante a viagem. 

Igualmente sensibilizados, são os tripulantes através de 
orientações ambientais e culturais. Sempre que o trabalho permite, eles podem 
assistir às palestras ou participar nos passeios de excursão . 

As companhias que operam os navios, sempre contratam alguns 
brasileiros, que falam inglês para trabalhar a bordo. Isto, não só enriquece o 
programa de palestras, mas também proporciona um contato mais íntimo com a 
cultura brasileira. 

A grande maioria das paradas destes navios é feita nas bocas de 
afluentes, igarapés, e onde há comunidades. Tem anos que o mesmo navio 
sobe/desce o rio Amazonas duas vezes: na primavera e no outono. Isto 
ocasiona um relacionamento muito especial, que chega perto de amizade, entre 
os membros da comunidade e os naturalistas a bordo. Em algumas 
comunidades, o serviço de moradores é utilizado como guias, mostrando aos 
turistas suas roças, mata de terra firme, ou visitando suas casas, e 
demonstrando como fazer farinha. 
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Navios de Excursão 

O navio ajuda ainda a comunidade com víveres, assistência 
técnica (muitas vezes o gerador de energia elétrica precisa de reparos), 
assistência médica, prestada pelo médico de bordo ou algum passageiro, e 
material escolar. Também a comunidade é encorajada pelos naturalistas a fazer 
artesanato para venda a turistas. Outras vezes, leilões são organizados a bordo 
para venda de artesanato. O lucro é · usado para alguma carência na 
comunidade. 

Dependendo do itinerário do navio, atividades como por exemplo 
um "campeonato" de futebol é organizado entre membros da comunidade e 
tripulantes abordo. Isto, além de diversão para ambas as "equipes", e para os 
espectadores -- passageiros e residentes -- cria um elo de parte a parte, e faz 
com que o encontro não seja uma simples visita, mas sim um acontecimento. 

Desta classe de navios que navegam o mundo, em busca de 
conhecimentos e contatos com populações locais, três visitaram a Amazônia 
este ano. Dois subiram o Rio Solimões até lquitos, Peru, o outro somente até 
Manaus. Isto significa que eles passam pelo Pólo Ecoturlstico do Estado, mas, 
as paradas no Pólo só abrangem os municípios de Careiro, Careiro da Várzea e 
Manaus. 

Questionários foram aplicados a passageiros dos três navios, mas 
só os questionários dos navios M/S Explorer e M/S Disko nos foram devolvidos. 
O terceiro navio, o Clipper Adventurer, devido a problemas de logísticas, não .. 
devolveu os questionários a tempo para que os resultados entrassem nesta 
pesquisa. 

Embora os resultados não estejam restritos ao Pólo, darão uma 
boa idéia do perfil e expectativas deste tipo de visitantes. 

Os resultados averiguados sobre os turistas deste tipo de produto 
serão apresentados na seção Perfil de Turistas. 
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FIGURA 28 

Produto Um Dia 
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Barco da Selvatur 
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Restaurante Flutuante Lago Janauary 

Barcos da Fontur 

Artesanato Lago Janauary 
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FIGURA 29 
Natureza Camp 

Mateiro, antes da palestra 
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5.5 PRODUTO DE UM DIA INTEIRO E MEIO DIA 

Várias agências oferecem um produto de um dia inteiro ou de um meio dia: 

Produto Atrativo Duração Agência Transporte E9_!:!!earnento turístico 
Passeio Encontro Dia inteiro Selvatur Barco UM Vasco Vasquez 
Encontro das 
das Águas Arnazon UM Paraisa Verde 
Águas Explorers UM Com. D. Tadros 

Visita a 
artesãos Fontur UM Mexiana 

UM Tictac 

Ecopark Macacos, Dia inteiro Arnazon Barco até o Restaurante, 
Floresta Meio dia Ecopark local Orquidário 
de terra 
firme, 
trilha 

Lago Lago, Dia inteiro Amazônia Barco até o Restaurante no Rio Negro, 
Salvador floresta Meio dia Expeditions local Flutuante no Lago 

de terra 
firme, 
trilha 

Natureza Floresta Dia inteiro Solução Onibus/kombí Restaurante, 
Camp de Terra Turismo Anfiteatro 

firme, 
trilha,en 
foque 
educacio 
nal. ----·-- ------- Curso de Floresta Variável Companhia Barco até o As instalações do 

sobrevivên de terra de locar empreendimento onde se 
ela na selva firme Aventura aplica o curso. 

5.5.1 Encontro das Águas 

Atrativos f 
Localização 

O objetivo principal da excursão é de observar o 
fenômeno do Encontro das Águas, quando, durante varias 
quilômetros as águas barrentas do Rio Solimões, não se 
misturam com as águas pretas do Rio Negro. É uma hora de 
navegação do porto de Manaus até o Encontro das Águas. 

O passeio oferece uma saída em canoa motorizada nos 
igarapés e lagos do Parque Ecológico de Janauary. onde os 
turistas têm a possibilidade de ver entre outras coisas ,a 
Vífória régia, um dos símbolos da Amazônia . 

.. 
A excursão inclui, também, o almoço num restaurante 
flutuante e a visita aos artesãos da comunidade de Janauary, 
bem como uma pequena caminhada na terra firme. 

Observação: Os guias levam os turistas para ver animais que 
estão às vezes dentro de gaiola, ou amarrados . 
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Equipamento Os barcos que fazem esse roteiro são de estílo regional com 
dois andares, abertos nas laterais e com a parte de trás do 
primeiro andar para tomar sol. Todos dispõem de banheiros, 
cadeiras em número suficiente, aparelhagem de som · com 
um microfone, um bar; alguns têm uma pequena loja para 
venda de camisetas e souvenirs. O lixo é trazido de volta para 
Manaus. O esgoto dos barcos vai direitamente no rio. 

Todos esses barcos utilizarn o mesmo restaurante flutuante 
para o almoço dos clientes - o restaurante Waldecir; mais 
conhecido como "restaurante do Dio" - ele oferece uma 
comida regional de boa qualidade e farta, num ambiente 
simples, mas limpo. ,. 

Funcionários Sendo um passeio cotidiano, o ambiente é de rotina para 
muitos dos funcionários, todavia eles apreciam o fato de 
poder dormir em casa cada noite. Além disso parecem gostar . 
do contato com os turistas e o serviço é de nível razoável. 

Diagnóstico A conscientízaçáo ambiental é bastante restrita. 
Limita-se a colocar cesta para o lixo a bordo do barco. 
Muitas vezes usam-se copos descartáveis. 
Os guias não se sentem preocupados com o fato de que os 
animais mostrados estão amarrados nos flutuantes do lago 
Janauary. 
É um turismo de massa na natureza, mas o fato importante é 
o envolvimento da comunidade do Lago Janauary, já que é 
do artesanato vendido aos turistas, que sobrevivem muitas 
famílias da área. 

Recomendações Campanha educacional para sensibilizar os guias, os 
artesãos, os habitantes da área do Lago de Janauary sobre a 
preservação do meio ambiente e especificamente sobre os 
animais que eles mostram aos turistas. 
Providenciar uma alternativa para os meninos que vivem de 
mostrar animais silvestres nas suas canoas. 

5. 5.2 Lago Salvador 

Localização Em frente a Manaus, na margem direita do Rio Negro. 
Leva-se entre quarenta minutos a uma hora para se chegar 1 
á, a partir do Hotel Tropical, que é o ponto de saída. 

O Lago Salvador, um lago de água preta, no meio duma 
grande reserva de floresta de terra firme. , 
Proximidade de Manaus. 

Atrativos 
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Instalações 

Atividades 

Diagnóstico 

Produto de Um Dia e Meio Dia 

A agência Amazonia Expeditions que opera esse produto, 
utiliza também sua infra-estrutura para pernoites. Ver a 
descrição do restaurante no capitulo Alojamento de Selva. 
Para o passeio de urn dia ou de meio dia, usa-se 
principalmente o restaurante e o bar flutuante. 

Caminhada nas trilhas da reserva, banho no lago ou no Rio 
Negro, passeio de canoa a remos no lago, possibilidade de 
extensão até o Encontro das Águas, almoço no restaurante 
de frente para o Rio Negro. 

A conscientização ambiental desse produto é superior à do 
passeio ao Encontro das Águas. O dono cuida da área há 
pouco tempo e "quer fazer a coisa certa". Para isso, ele já 
procurou várias pessoas para assessorá-lo. 
O restaurante possui fossas sépticas. O lixo é trazido de volta 
para Manaus. 
A energia é fornecida por um gerador a diesel. 
No estado atual é um produto de lazer na natureza. 

5.5.3 Amazon Ecopark 

Localização 

Atividades 

Diagnóstico 

No Igarapé do Tarumã, perto de Manaus, a cerca de uma 
hora do Hotel Tropical. 

Observação: o empreendimento funciona também como 
alojamento de selva. Ver capitulo Alojamento de Selva. 

Além das atividades "tradicionais" ( caminhada, banho no 
igarapé ou na praia e passeio de canoa), o Amazon Ecopark 
oferece uma visita à "Floresta dos macacos", uma reserva 
dentro da sua propriedade, do outro lado de um igarapé, onde 
se encontram macacos entregues. pelo IBAMA, para 
rehabilitação antes de serem soltos na natureza. A visita no 
local faz-se só com o guia do hotel e só na hora conveniente, 
isto é, no fim da tarde, quando os animais são alimentados. 

Apesar do nome da empresa, ainda não pode constar como 
passeio de ecoturisrno. O dono preocupa-se com o meio 
ambienfe, e representa uma fundação para a preservação 
das águas, Fundação Floresta Vida, mas não consegue 
envolver o suficiente os habitantes da comunidade vizinha. 
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5.5.4 Natureza Camp 

Localização No km 63 da estrada que liga Manaus a ltacoatiara. 
Esse empreendimento tem a particularidade de ter acesso via 
terrestre e de ficar inteiramente na floresta de terra firme. 
Ao contrário dos empreendimentos anteriores o dono do 
Natureza Camp, não pretende desenvolver pernoites, mas só 
visitas de um dia. 

Atividades Uma caminhada numa trilha com demonstração de 
sobrevivência na selva; mostrando como fazer armadilhas. 
Palestras com um "mate iro", que mostra as plantas e as 
frutas nativas: como alimentar-se, curar-se, fazer fogo, abrigo, 
etc. Um guia assiste nas traduções. 
Após o esforço da caminhada e antes do almoço regional, o 
turista pode' tomar um banho numa piscina natural cuja água 
vem do igarapé, que atravessa a propriedade. 

Instalações Há uma grande e bonita construção de estilo regional, com 
capacidade para receber oitenta pessoas. A construção é de 
madeira e palha, _só a base do prédio é de cimento. O 
conjunto integra-se ao meio ambiente. A decoração é feita 
com plantas nativas e artesanato. 
Existe também um anfiteatro no meio da natureza para as 
palestras. 

Diagnóstico O Natureza Camp situa-se bem próximo do conceito de 
ecoturismo. 
O impacto ambiental é mínimo, pois os grupos são limitados 
(tanto em número de pessoas, quanto na freqüência de 
número de grupos durante o ano). O empreendimento 
emprega algumas pessoas da comunidade (caseiros que 
cuidam do local, e mateiros que acompanham os grupos), 
todavia, os grupos sendo infreqüentes, os benefícios para a 
comunidade são limitados. 
Anotamos também que não se faz mais seleção do, lixo que é 
agora inteiramente enterrado dentro da propriedade. 

Recomendações Evitar o uso de pratos e talheres descartáveis usados na 
sobremesa. 
Preparar a trilha que, além de não ter nenhum ponto de 
descanso é penosa para pessoas que não são esportivas 
e/ou idosas. 
Desenvolver uma tática de marketing, pois este excelente 
produto quase não opera. 

296 

,- 1 .., i 
-·, i .._; . 
. - 1 

;.,; 1 

';J 1 

J\ 
,-... i 
,,J. '· 
o 
.J 
;, 
""" 

~' ;, 

..... 

- ~ 



r: 

'li~ 
'cr-- 
q-, 
(' 

r 1~ 
'!}-, 
11Pr 

,...... 
e r 
r 

Produto de Um Dia e Meio Dia 

5.5.5 Companhia de Aventura 

É uma Agência de Turismo um pouco diferente das outras na 
medida que trabalha prestando serviços de apoio para outros produtos. Assim, ela 
é contratada por outras empresas que têm infra-estrutura, um espaço na terra 
firme e clientes. 

Localização A agência atua há um ano no hotel de selva Amazon Village, e 
começou em novembro 1998 a atuar no Ariau Amazon 
Towers. Antes disto, a empresa prestou serviços a diversas 
outras empresas, mas a colaboração não deu certo por 
alguma razão. 

Atividades Pelo fato do dono ser um militar da ativa, a empresa oferece 
uma experiência de sobrevivência na selva, nos moldes 
executados pelo Exército Brasileiro. Assim, propostas de 
pernoites na mata, caminhadas de dia e de noite, e aulas 
técnicas de sobrevivência são oferta mais comum. 

Observação: Devido ao fato de ter a sua maior atuação no 
Amazon Ví/lage, que negou participar nesta pesquisa e que 
no Ariaú Amazon Towers a firma está começando, não foi 
possível fazer uma boa avaliação deste produto. Hoje, a 
empresa tem seis, funcionários atuando no Amazon Vil/age e 
pretende ter quinze no Ariaú. Dentro do quadro de 
empregados, encontram-se dois índios do Alto Rio Negro. 

Fora o Natureza Camp, que se destaca tanto por uma filosofia diferente como por 
sua localização, o produto de um dia, quer seja no Encontro das Águas, ou no 
Lago Salvador, é de turismo de lazer na natureza. A preocupação com a 
conservação da natureza não é a prioridade, nem o fato de querer educar os 
turistas. Todavia, devido à grande implicação dos artesãos do Lago Janauary 
nesse processo, é um produto que seria interessante aprimorar. 
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FIGURA 30 

Comunidades -Arara e Terra Preta 

Petroglifos na beira do Rio Negro - Comunidade 
de Araras 

Casa de farinha na comunidade de Arara 
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6 A TORES DE ECOTURISMO 

6.1 COMUNIDADES 

6. 1 .1 Comunidades visitadas por turistas 

O envolvimento com as comunidades é uma parte fundamental do 
Ecoturismo. Para entender melhor a realidade, visitamos as comunidades mais 
freqüentadas por turistas. Elas encontram-se em três pontos estratégicos em 
relação à sua visitação pelos produtos turísticos. 

Apresentamos as comunidades em três áreas: as que estão situadas 
nas margens do Rio Negro até o Arquipélago das Anavilhanas e as que estão 
próximas ao "Encontro das Águas". Estas comunidades são visitadas em 
programações de vários empreendimentos; tanto de barcos, quanto de 
alojamento de selva. 

1 ) Comunidades situadas na margem direito do Rio Negro: 
Paricatuba 
Comunidades ao redor do Lago Acajatuba 

Nossa Senhora de Perpétua Socorro 
São Francisco 

2) Comunidades situadas na márgem esquerdo do Rio Negro: 
Nossa Senhora de Saúde 
Terra Preta 
Costa da Arara 

3) Próximas ao "Encontro das Águas": 
Comunidades ao redor de Lago Janauary 
Comunidades na Terra Nova 

6.1.1.1 Comunidades na margem 'direta do Rio Negro 

a) Paricatuba 

Paricatuba é uma comunidade (quase uma vila), no municlpio de 
lranduba e recentemente conectada à estrada AM-070 (Manaus/Manacapuru). 
Incluímos Paricatuba neste relatório, porque é visitada por barcos e um 
alojamento de selva. Também tem um grande potencial histórico e cultural, 
numa área onde o fluxo de turismo é relativamente alto. Localizada na margem 
direita do Rio Negro, no município de lranduba, esta comunidade já existia no final 
do século XIX. Os atrativos turísticos são a caldeira velha da época de barcos a 
vapor, e o prédio antigo, em processo de ser tombado. Por estar situado a mais 
ou menos uma hora de Manaus, o sítio merecia uma certa atenção. Ele é 
também uma etapa estratégica para as excursões de barco de curta duração. 
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A maioria dos entrevistados gostaria de ver mais turistas na vila. No 
estado atual, a comunidade tem pouca coisa a vender aos turistas e teria que se 
organizar para o turismo se desenvolver. 

b) As Comunidades ao redor do Lago Acajatuba 

Existem cinco comunidades no Lago Acajatuba (município de 
lranduba). Todas são visitadas; quer seja pelos alojamentos de selva como pelos 
barcos de turismo. Destas comunidades, duas são visitadas com mais freqüência 
(Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Francisco). Elas têm características 
bem diferentes. 

e) Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

A comunidade recebe diariamente visita de turistas e é a mais 
atingida pelo turismo na área. Os membros da comunidade estimam que 180 
turistas visitam por semana. 

A comunidade tem aproximadamente 30 casas, com cerca de 150 
moradores. O visual é limpo e bem cuidado. Oferece aos visitantes um bar com 
varanda ampla, onde eles podem desfrutar de uma bebida e de um bonito 
panorama sobre o lago. Ós preços são inferiores aos do Arlaú AmazonTowers O 
local é também um ponto de encbntro para os moradores. 

A comunidade, devido ao movimento criado pelos visitantes, abriu 
uma loja de artesanato. Doze pessoas produzem artesanato (eram maís no 
passado). A loja vende objetos de cerâmica, de palha, cipó, madeira, etc. Os 
hotéis também compram artesanato da comunidade para revender nas suas lojas 
mas com preços mais altos. Certos moradores acham que os empreendimentos 
tendem a desencorajar a compra na comunidade, pelos turistas, para poder 
vender nas suas lojas. 

Organizou-se uma associação "Os Amigos de Acajatuba", que tenta 
arrecadar doações em dinheiro e remédios para o Posto de Saúde. Poderia ser a 
base duma cooperação maior entre a comunidade e ecoturístas. 

Os alojamentos de selva da área, Ariaú e Acajatuba, doam 
combustível mensalmente para o gerador comunitário. Assim os habitantes 
podem ter eletricidade algumas horas por dia, especialmente na hora das 
novelas. 

A . comunidade construiu um pequeno ancoradouro adequado à 
atracação de canoas motorizadas. 

Observação: O turismo ajudou muito a comunidade de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro. A imagem do turismo é positiva entre os moradores. 
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FIGURA 31 
Comunidades no LagoAcajatuba: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
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d) São Francisco 

Tem uma aparência de pobreza. Tem onze casas, com uma média 
de cinco pessoas por casa. A água consumida é proveniente de cacirnbas 
bastante rasas. A energia provém de um gerador. Não tem telefone. A escola 
funciona até à quarta série. Não tem posto de saúde e ninguém produz 
artesanato. Os moradores pescam e são agricultores. 

Alguns turistas visitam a comunidade apesar do acesso difícil na 
época da seca. Eles fotografam e conversam com os moradores. Os 
entrevistados afirmam que os hotéis de selva não trouxeram qualquer benefício 
para a população, mas vale ressaltar que também eles não oferecem nada que os 
turistas possam comprar. 

6.1.1.2 As comunidades da margem esquerda do Rio Negro 

a) A comunidade da Costa do Arara 

Costa do Arara está localizada no rnuruct pio de Manaus. A 
comunidade situa-se na entrada principal do futuro "Parque Ecoturístico do Rio 
Negro" que já faz parte do Parque Estadual do Rio Negro. Tem aproximadamente 
sessenta moradores que estão acostumados a receber turistas, embora segundo 
eles, o fluxo tenha diminuído bastante nesses últimos anos. Os atrativos são a 
praia, petróglifos com motivos diversos, na beira do rio, uma cachoeira, casa de 
farinha e a mata de terra firme. Vários moradores fazem artesanato (zarabatanas, 
abanos e esteiras) e a maioria dos entrevistados gostaria de receber mais 
turistas. Os moradores vão para Manaus com uma certa freqüência (duas vezes 
por mês). Eles citaram a educação, a eletricidade e a precariedade no 
fornecimento da água como os principais problemas da comunidade. 

b) Nossa Senhora da Saúde 

Nossa Senhora da Saúde (também conhecida como Três Unidas) 
está localizada na margem direita do Rio Cuieiras, na sua confluência com o Rio 
Negro (município de Manaus). É uma comunidade recente, tendo sido formada 
há sete anos por índios Cambébe, originalmente da região de Teté. A 
comunidade tem ao redor de dez casas, uma escola e uma sede social. Ela 

· recebe visitas diárias de turistas provenientes de diversos produtos turísticos. A 
área é arenosa e com poucas árvores frutíferas. Ninguém tenta vender 
artesanato, e eles dependem da boa vontade dos turistas que dão. algumas 
gorjetas, roupas usadas ou ajudam de vez em quando. 
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e) Terra Preta 

Terra Preta, também conhecida como Boa Esperança, está 
localizada no município de Manaus. A comunidade é principalmente indígena, 
composta de índios Tucano, Baniwa e Tariano, que entre eles falam a língua 
geral. A área onde eles· residem caberá no planejado Parque Ecoturístico do Rio 
Negro. As casas ficam no alto de um barranco, cujo acesso é feito por uma 
escada de boa qualidade. O nome da comunidade é apropríado; a terra é preta e 
por isso tem muitas árvores frutíferas, além de outras plantações. A comunidade 
tem artesanato de boa qualidade a preços acessíveis. 

6.1.1.3 As Comunidades Próximas ao "Encontro das Águas" 

Próximo ao "Encontro das Águas" situam-se as comunidades do 
Lago Janauary e Terra Nova. 

a) Lago Janauary 

Lago Janauary está localizado numa área de várzea no município de 
lranduba, perto de Manaus. Aproximadamente 3,000 habitantes na área são 
influenciadas diretamente ou indiretamente pelo turismo. O Parque de Janauary é 
freqüentado pelos turistas que fazem o passeio de um dia ao. "Encontro das 
Águas". Tem uma superfície de 670 hectares e está situado entre a margem 
direita do Rio Negro e o Paraná Xiborena. Na época da enchente, a área fica 
inundada e percursos habitualmente de caminhada na floresta são usados para 
passear de canoa. 

Tem vários flutuantes dentro do Lago: Dois, onde se pode comprar 
artesanato e um que exibe animais. Existem também dois restaurantes. que 
oferecem refeições fartas e variadas. O dono do principal restaurante - Dio - 
também aluga canoas. Estas parecem sólidas e estão equipadas com coletes 
salva vidas. 

Na época da enchente, a várzea é uma atração inesquecível. 
Contudo, por alguns meses, quando o nível da água baixa, o lixo fica exposto nos 
barrancos de lama. · 

Entrevistamos vinte e nove pessoas das quais 75,86% tinham 
nascido na comunidade. O número de pessoas morando na mesma casa é em 
média de oito pessoas. · 

Os moradores citaram que os maiores problemas na área sao a 
saúde (55%), a educação (48%), a falta de eletricidade (58%), a água (31%} e o· 
transporte (20%). Na época da seca, a vida dos moradores é mais difícil. A água 
potável é escassa e os moradores são obrigados a fazer "cacirnbas". O 
transporte também é um problema, os recreios não chegam e os barcos de 
turismo não entram. A maioria dos moradores se desloca a Manaus 
semanalmente para fazer compras e/ou levar filhos que estudam. 
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A escola somente vai até à 4º série; quem quer estudar mais tem 
que ir até Manaus. Tem aproximadamente 40 alunos na escola. Dos 
entrevistados somente um tem o 2º Grau completo e um o 1 o Grau completo. 
Seis não responderam à pergunta e as outras vinte e uma pessoas, ou seja, 72% 
não terminaram o 1 º Grau. Isto é, apesar de estar perto de Manaus, têm um nível 
educacional baixo. Educar seus filhos é um problema para os artesãos que 
mudam o local do seu flutuante, constantemente de acordo com o nível da água. 
Para alguns, a solução é colocar seus filhos num internato em Manaus. 

O artesanato é vendido no local chamado "Janauarylàndia", É um 
conjunto de flutuantes com apresentação das peças à venda nas mesas. Cada 
artesão tem seu espaço. Oficialmente são vinte e oito artesãos registrados, mas 
tem muito mais pessoas envolvidas na fabricação. Muitas das peças incluem 
sementes, madeira, borracha e fibras. 

Na época da enchente, que corresponde também à época do maior 
número de turistas, os artesãos recebem mais de 300 visitantes por dia. Das 
pessoas entrevistadas e que trabalham com artesanato, a renda varia bastante. 
Muitas responderam que não sabem quanto ganham, pois é variável demais. 
Dentro do grupo que respondeu, a renda varia entre R$100,00 e R$1.000,00 por 
mês. 

Observação: O Lago Janauary apresenta uma situação complexa. 
A maioria dos moradores depende dá turismo para sua sobrevivência. Crianças 
remam canoas, mostrando animais presos aos turistas, e ganhando, assim, 
gorjetas que representam u,ma fonte de renda familiar significativa. Ao mesmo 
tempo que dependem do turismo, também o estão afastando com as suas 
práticas e atitudes pouco preservacionistas como no flutuante, onde se 
apresentam animais em cativeiro. Notamos, porém que alguns dos turistas 
gostam. 

Notamos que ao artesanato está faltando criatividade, qualidade, 
diversificação e talvez orientação técnica. 

b) Terra Nova 

Terra Nova está localizada na margem direita do Rio Amazonas, no 
município de Careiro da Várzea. É uma área composta por duas comunidades: 

· São Francisco e São José, com um total de aproximadamente 200 moradores. 
As duas são parecidas, com casas, igreja e escola bem cuidadas. Têm muitas 
árvores frutíferas, e serinçueiras, que atraem a atenção dos visitantes. As 
comunidades são visitadas principalmente por turistas que fazem o passeio de um 
dia ao "Encontro das Águas" normalmente durante a seca quando o acesso ao 
Lago Janauary é difícil. Mas, devido ao fato da visita ser sazonal, os moradores 
que faziam artesanato pararam de fazer. Hoje os barcos com turistas raramente 
param por que não tem mais artesanato. 

O artesanato que se fazia lá era parecido com o do Lago Janauary. 

Das quinze pessoas entrevistadas, 66% nasceram na comunidade. 
Tem uma média de cinco pessoas morando em cada casa. Dos moradores, 20% 
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têm o 1 º Grau completo e o restante estudou somente até à 4 º série. 
Observação: Esta situação, devido à ênfase dada pelo atual prefeito. à educação, 
deverá melhorar o nível educacional. 

Cem por cento dos quinze entrevistados se consideram pescadores, 
ou agricultores, cultivando verduras e· frutas. Um citou que faz artesanato, além 
de ser agricultor e um outro falou que fazia, mas não tinha para quem vender. 

Os moradores dependem muito de Manaus indo lá uma vez por 
semana ou, no mínimo, uma vez por mês para fazer compras e vender seus 
produtos. Citaram como sendo os maiores problemas da comunidade: a saúde, a 
educação, a falta de eletricidade e os problemas no transporte. 

De todas as comunidades visitadas por turistas, as do Lago 
Janauary têm um caráter único por viverem quase que exclusivamente do 
turismo. Nas outras comunidades, falta 'mats organização e a presença de um 
líder, para terem alguma coisa a oferecer aos visitantes. O exemplo das duas 
comunidades do Lago Acajatuba é bastante ilustrativo da situação. 

Nas próximos páginas apresentamos uma análise comparativa entre 
o levantamento feito em algumas destas comunidade em 1992 e este de 1998. 
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Comunidades 1992/1998 

6.1.2 Comunidades: Análise comparativa 1992 - 1998. 

Relatamos em seguida a análise de alguns dados apresentados na 
pesquisa efetuada sobre o Ecoturismo no Estado do Amazonas a pedido da 
EMAMTUR e da Fundação Vitória Amazônica em 1992, e a atual, realizada de 14 
de Setembro de 1998 a 14 de Fevereiro de 1999. 

Em 1992, 88 membros de comunidades que têm algum contato com 
turismo foram entrevistados; em novembro e dezembro de 1998, 98 pessoas 
foram entrevistadas. Esta amostra não representa exatamente a mesma 
população: diferentes pessoas e, em alguns casos, diferentes comunidades foram 
entrevistadas. 

As mesmas perguntas efetuadas em 1992 e 1998 foram sobre: 

1 - "Mudanças trazidas pelo turismo para a comunidade". 

GRÁFICO 1 
Mudanças trazidas pelo turismo para a comunidade 
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Nota-se que, com o decorrer dos anos, o turismo tem influenciado a 
vida das comunidades. A percentagem de pessoas afirmando que ele mudou 
alguma coisa nas suas vidas passou de 53.4% err 1992 para 61,22% em 1998. 

Como na pesquisa de 1992, o emprego é a mudança mais 
importante trazida pelo turismo. Em seguida, ambas as pesquisas mostram que 
as compras efetuadas pelos turistas, especialmente o artesanato, é mencionado 
como um fator importante. 

2 - Quais as carências desta comunidade?" 

A comparação entre as duas pesquisas mostra também que as 
necessidades das comunidades continuam numerosas -- posto de saúde, escola, 
assistência agrícola, transporte, etc. Em 1992, as três prioridades que se 
destacaram foram: a) posto de saúde (ou a melhoria do já existente); b) escola 
(ou melhoria da já existente; e e) assistência agrícola. 

Em 1998, a saúde continua a prioridade, mas em segundo lugar 
aparece uma nova necessidade -- a eletricidade. Isto parece ilustrar uma certa 
vontade de identificação com a "vida moderna", que talvez se resuma 
simplesmente ao desejo de poder assistir às telenovelas. Em terceiro lugar 
aparece a escola. Parece que em geral, as condições das escolas do interior 
melhoraram um pouco. Verificamos durante a visita aos municípios que várias 
prefeituras fizeram grandes esforços nesse sentido. 

3 - "você gostaria de morar numa cidade?" 
' 

Apesar das comunidades quererem ter acesso a um certo nível de 
modernização, por exemplo, a eletricidade, a grande maioria dos entrevistados 
continuam a rejeitar a idéia de morar numa cidade. A esta pergunta, em 1992, 
67% responderam que não; em 1998 essa percentagem aumentou para 70%. 
Dentro dos comentários de justificações à pergunta, escutamos muito que 'na 
cidade tem violência, não tem tranqüilidade'. Duas observações destacaram-se: 
uma comparando a cidade a um lugar diabólico "o inferno é melhor", o outro 
exibindo uma certa visão da vida "um pobre pode viver bem no interior". 

Os argumentos a favor da vida na cidade alegam principalmente 
acesso mais fácil a escolas e diversões. 

4 - "a floresta traz benefícios para você?" 

1992 Sim: 87,50% 
1998 Sim: 98,97 % 

Esta pergunta tinha possibilidade de respostas múltiplas (frutas, 
madeira, lenha, carne de caça, plantas medicinais etc.) razão pela qual o total 
das respostas é superior a 100%. 
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Comunidades 1992/1998 

Em 1992, o primeiro lugar é ganho pelas frutas recolhidas com 70% 
dos entrevistados. A carne de caça vem em segundo lugar com 68%, seguido 
pelas plantas medicinais com 62%, a madeira 58%, e 3 lenha 50% (inclusive para 
fazer carvão). 

Em 1998, as prioridades diferem algo: as plantas medicinais são as 
mais procuradas por 68,36% dos entrevistados, seguidas pelas frutas por 57, 14%, 
a madeira por 50%, a carne de caça por 25,51 %, e a lenha por 20,40%. 

De novo, embora a pergunta tenha sido feita de modo diferente, a 
saúde continua sendo a primeira preocupação da gente do interior, razão pela 
qual uma elevada percentagem encontra como primeiro beneficio da floresta a 
recolha de plantas medicinais. 

A queda da caça, que baixou de 68% para 25,51 %, também é 
significativa. Duas explicações para esse fenômeno: 1-a escassez cada vez 
maior de animais e a dificuldade que resulta em caçá-los e 2- em parte, a 
conscientização por parte dos "caboclos", muitos alegando que é proibido pelo 
IBAMA. 

5 - "a floresta traz coisas ruins para você?" 

A percepção da selva continua a ser mais positiva que negativa. Em 
1982, 70,50% dos entrevistados responderam que a selva não traz coisas ruins 
não. Em 1998 à mesma pergunta, 71,42% responderam que não. 

Tanto em 1992 corno 1998, os animais continuam sendo temidos 
pelos interioranos. Destaca-se especialmente em 1998 a grande preocupação 
com doenças transmitidas por insetos, como por exemplo a malária. 

É de salientar que não só o lado material foi evocado pelos 
entrevistados. Também aspetos sociais como o prazer de ter visitas, contatar com 
gente de outros estados e ver gente estrangeira , foram mencionados. 
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GRÁFICO 2 
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6.2 GUIAS 

O guia é sem dúvida o parceiro ecoturístico a quem se deve dai um 
relevo especial em termos de investimento profissional. Conseqüentemente, E sua 
educação, ética e capacitação profissional são áreas de grande importância, não 
só para a agência receptiva, hotel de selva ou barco onde trabalha, mas também 
pelo seu papel de educador, anfitrião da área visitada, e embaixador do país. 

É preciso lembrar, que turismo é uma indústria de serviço, onde 
nada é "palpável", onde o visitante só tem a sua nova experiência para levar com 
ele. Uma das ambições do ecoturismo é precisamente educar e divulgar uma 
conscientização ambiental e cultural, através das experiências adquiridas. 

É do interesse dos setores público e privado investirem nos 
parceiros que são os guias, através de programas que os incentive e valorize, 
para que eles se sintam parte do processo e não só como intermediários de 
segunda categoria. 

A profissão de guia é altamente especializada. Ser bilíngüe não é 
suficiente. Este indivíduo necessita de atributos nos campos de relações públicas 
e comunicação; precisa de qualificações nas áreas de ciências naturais, história, 
antropologia, sociologia, geografia e de conhecimentos gerais sobre o seu país e 
o estrangeiro, para poder dialogar com visitantes, oriundos dos diversos países, 
fazendo, assim, comparações entre as várias sociedades. Este intercâmbio é 
educativo parte a parte, pois educação ·é uma estrada de duas vias. 

6.2.1 Resultado dos questionários aplicados a guias dos produtos: 
alojamento de selva, barco, e passeio de dia inteiro e meio dia. 

A grande marona dos questionários foram preenchidos na nossa 
presença. A pesquisa junto aos guias foi muito bem recebida. Muitos 
comentaram que, até a data, nunca nenhum órgão governamental lhes tinha 
pedido uma opinião. O total dos 27 guias que responderam ao questionário, 
representa entre 25% e 30% dos guias regularmente atuando na área. 

6.2.1.1 Perfil 

a) Idade/Sexo 

18% dos guias têm menos de 30 anos, 40% entre 31-40 anos e 33% 
mais de 41 anos. ... 

Somente 11 % dos guias são mulheres, mostrando esta ser uma 
profissão principalmente masculina na área do Pólo Ecoturístico. 7 4% são 
brasileiros e dentro dos 26% estrangeiros, 57% são de países amazônicos. 

Observação: A idade dos guias foi bem superior o que nós estávamos pensando. 
Isto indica que os guias recém formados não estão trabalhando na área de 
turismo, ou saíram de Manaus. 
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b) Estado Civil 

44% são casados, 56% solteiros ou separados e do total 74% 
sustentam filhos. 

c) Educação 

48% têm 2º Grau completo e 37% tem educação superior, ainda que 
incompleta. 15% não responderam, o ql!e leva a pensar que talvez a sua 
escolaridade não tenha atingido o 2° Grau. (Ver gráfico nº3) 

GRÁFICO 3 

Nível de escolaridade dos guias 
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74% teriam interesse em ter cursos de aperfeiçoamento profissional, 
e caso o curso se concretizasse, 92% gostariam de participar. 

70% dos guias entrevistados .afirmarn ter o hábito de ler revistas 
sobre o meio ambiente, enquanto que 81 % assistem a programas na televisão 
relacionados com o mesmo assunto. 

d) Experiência 

37% dos guias trabalham para um só empreendimento, enquanto os 
outros 63%'são "freelance". 

Somente duas pessoas falaram que têm menos de um ano de 
trabalho. Cerca de 26% dos guias têm entre seis e dez anos de experiência. Um 
terço tem entre onze e quinze anos de experiência e mais de 18% têm entre 
dezesseis e vinte anos de experiência 14,84% não responderam.(Ver gráfico nº4) 
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GRÁFIC04 

É, então, uma categoria com bastante experiência; o que pode ser 
um trunfo para os bem formados, mas significa menos flexibilidade por parte 
daqueles convencidos da sua capacidade. 

Somente 52% dos guias tem carteira da EMBRATUR, ou seja são 
guias legalmente registrados na profissão. 

e) Salário 

33% não quiseram responder a esta pergunta. Dos que 
responderam, 44% disseram ganhar entre R$350 e R$650 por mês e 33% entre 
R$650 e R$850. 11 % registraram uma renda entre R$850 e R$1000 e 11 % mais 
de R$1500. Somente 26% dos guias responderam à pergunta sobre gorjetas, 
indicando que recebem entre R$150 e R$ 600 por mês. Alguns se queixaram que 
"essa coisa não existe mais pois os preços altos no Brasil, tornaram os turistas 
menos generosos" . 

Percepção sobre o Ecoturismo 

Perguntamos aos guias se eles saberiam definir o que é o 
ecoturismo. Somente 7% dos entrevistados chegaram perto da definição. 37% 
estavam longe da sua definição ( só o aspecto de preservação foi abordado) e 
s'é% não responderam; isto pode significar que talvez não sabiam responder. 
(Ver gráfico nº 5). Apesar disto, 81 % acham-se capacitados e afirmam ser guias 
de ecoturismo. 11 % sentem a necessidade de um formação complementar. Os 
outros não responderam. 
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GRÁFICO 5 
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g) Satisfação Profissional 

70% estão satisfeitos em ser guia, 15% insatisfeitos, uma pessoa 
está mais ou menos satisfeita e 11 % não responderam. Apesar disto somente 
52% pretendem continuar como guia, 11 % falaram que não pretendem continuar 
e 37% não responderam. 

85% dos guias consideram-se como um grupo não unido. 

Observação: Apesar de existir um sindicato dos guias, a associação não funciona 
por ser dominada só por um pequeno grupo, que nem atua mais no turismo. 

6.2.1.2 Opinião dos Guias quanto a: 

1 - Alojamento 

70% dos guias falaram que o alojamento do guia, é adequado. 7% 
indicaram que não é satisfatório e os outros não responderam. 

2 - Atividades 

Segundo os guias, as atividades preferidas pelos turistas são: 
caminhada na floresta (48%), focagem de jacaré (25%), passeio de canoa (15%), 
pesca de piranha (11 %). 
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93% dos guias normalmente incluem visitas às comunidades no 
passeio. 7% não responderam. 81 % dos guias indicaram que a comunidade tem 
satisfação em receber turistas e 18% não responderam. 

70% dos guias responderam que sentem vontade, por parte dos 
turistas, em ajudar a comunidade, mas que estes não sabiam como fazê-lo. 

3 - Turismo no Amazonas 

As respostas mais citadas pelos guias sobre o que pode ser feito 
para melhorar o turismo no Estado do Amazonas: maior divulgação do Amazonas 
(30%), maior ajuda por parte do Governo (19%), fiscalizar a profissão de guia 
(11 %) e baixar o preço de passagem aérea (11 %). Isso é bem similar à opinião 
dos canoeiros que entrevistamos. 

6.1.2.3 Recomendações 

l 
1 
J 
1 

1. Convidar guias a participarem de algumas reuniões do GTO sobre o projeto 
Pólo Ecoturístico do Estado do Amazonas. Não só para eles terem 
informação valiosa, e conhecimentos em primeira mão, mas isto também os 
tornará parte do processo, e por sua vez, eles terão grande empenho no seu 
sucesso. 

2. Trabalhar com os guias, para que eles tenham uma imagem menos marginal 
para quem trabalha com o turismo. 

3 Oferecer aos guias cursos grátis de aperfeiçoamento que· 
ofereçam um leque variado de opções de matérias. 

- credenciem guias 
- incentivem o guia a freqüentar o próximo curso. 

4. Criar condições para uma organização séria e oficial de guias ern Manaus : 
Local para troca de idéias/conhecimentos/reuniões 
Local com uma biblioteca adequada 
Local onde o guia possa receber correspondência (por vezes é difícil 
localizar um guia) 

5. Insistir que todo tipo de guia seja certificado de acordo com critérios a serem 
estabelecidos. 

6.. Incentivar donos de estabelecimentos a só dar serviço a guia certificado. 
7. Criar uma classificação especial para guia ecoturístico, depois de ter passado 

os cursos designados. 
8. Instigar a EMBRATUR em criar cursos diferenciados dependendo da realidade 

de cada região, consultando profissionais dentro de cada região. 
9. Dar incentivos e gratificar guias com mais experiência, tendo em mente que: 

o trabalho é difícil e requer muita motivação e dedicação 
o trabalho requer muito tato para tratar com o público 
o clima é árduo 
o dia é longo 
o guia também tem família ( fins de· semana não observados, etc.) 
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1 O. Pedir a opinião dos guias para uniformes que sejam adequados para a região. 
(FUMTUR tem um projeto com artistas locais para desenho e confecção de 
uniformes adaptados ao turismo e à Amazônia). 

11. Elaborar junto com um órgão oficial, um crachá com nome, fotografia, 
qualificação do guia (guia urbano, histórico, naturalista, de selva, etc.), e os 
idiomas falados. 

12. Os guias precisam ser menos individualistas, para formarem verdadeiramente 
uma classe trabalhadora. 
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6.3 CANOEIROS 

Os canoeiros, assim chamados ern toda a Amazônia, são os 
homens que dirigem pequenas ou grandes canoas como fonte principal de renda. 
Alguns trabalham por conta própria, sendo mesmo proprietários das -suas canoas, 
outros trabalham para pequenas empresas. 

Em Manaus, os canoeiros formaram uma associação à qual 
pertencem quarenta e dois homens. Destes, vinte e dois trabalham dando apoio a 
feirantes e seus fregueses no Mercado Municipal, e os outros vinte trabalham no 
porto, aguardando a chegada de turistas que queiram algum passeio. Assim, 
canoeiros são também atores importantes a serem considerados no fomento do 
ecoturismo, apesar de serem considerados corno "piratas" por certas agências da 
cidade, isto é, por trabalharem sem registro em turismo legal. 

O passeio em maior demanda é o "Encontro das Águas", seguido 
pelo passeio ao lago Janauary, onde turistas visitam os flutuantes em busca de 
artesanato, e, dependendo da época do ano, podem observar vitórias régias 
( Vitoria amazônica). Por vezes, alguns turistas almoçam num dos restaurantes 
flutuantes. 

Nenhum dos canoeiros fala um idioma estrangeiro. Contudo, com 
algumas palavras que aprenderam em várias línguas, e com a ajuda de fotos, 
eles procuram turistas. Os preços são tabelados: um passeio de canoa de dia 
inteiro custa R$ 100, já com a gasolina incluída. 

As canoas são idênticas, todas em madeira com aproximadamente 
dez metros de comprimento, equipadas com motores de 40 HP, coletes salva 
vidas (em quantidade suficiente e bom estado), e cobertas com um toldo para 
proteger do sol ou da chuva. 

6.3.1 Resultado do questionário aplicado aos canoeiros 

O questionário foi bem recebido por este grupo; só um se recusou a 
responder. Contudo, o questionário foi aplicado estilo de entrevista, pois eles 
assim o pediram, dizendo que nós escreveríamos mais rápido. 

6.3. 1.1 Perfil 

Entrevistamos 40% dos canoeiros que trabalham no porto, todos são 
homens. 62.5% têm mais de 30 anos. 57% estão atuando na profissão há mais 
de onze anos. 37.5% não têm filhos, os outros têm entre um e seis filhos para 
sustentar. 25% são de Manaus e os outros do interior do Estado. Nenhum deles 
tem 2º Grau completo e somente 25% têm o 1 º Grau completo. 

37.5% ganham R$300 por mês, 25% ganham entre R$400 e R$450 
por mês e somente uma pessoa respondeu que ganha entre R$800 e R$1000 por 
mês. Eles estão divididos segundo a sua preferência: trabalhar diretamente com 
os turistas, ou através de urna agência. 
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Os indivíduos entrevistados queixaram-se da diminuição no número 
de turistas. Todos mencionaram os bons tempos "dos anos 80", quando todo 
mundo trabalhava sem parar. Hoje, eles podem ficar dias seguidos, esperando 
turistas no porto. 

Os canoeiros deram várias sugestões de corno poderia ser 
melhorado o turismo: uma é a limpeza das margens do rio que se encontram 
muito sujas e poluídas com detritos, especialmente na época da vazante. As 
outras fazem referência aos elevados preços: da passagem aérea, inibindo muitos 
turistas em visitar Manaus, assim como a cotação do dólar. Na sua opinião,· eles 
acham que só se o setor público intérferir nestas áreas, gozará a Amazônia e sua 
gente dos benefícios que o ecoturismo possa acarretar. 
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FIGURA 34 

Navio Explorer: turistas durante uma palestra 
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7 PERFiL DO TURISTA 

Quem são os turistas que visitam hoje o Pólo de Ecoturismo do 
Amazonas? Tentar responder a essa pergunta não é fácil, pois poucas pesquisas 
foram efetuadas até agora. As estatísticas da EMAMTUR limitam-se a medir os 
fluxos de clientes nos meios de hospedagem e no Aeroporto Internacional, e a 
origem desses visitantes. Mas, como diferenciar um homem de negócio 
hospedado num hotel de Manaus, de um turista que vai fazer excursão no interior 
do Estado, nos dias seguintes? 

Para tentar entender quem são os nossos visitantes e ter certeza 
que nos endereçamos a turistas de natureza, elaboramos um questionário 
detalhado que foi, numa primeira fase, aplicado aos turistas nos alojamentos de 
selva. Frente às dificuldades para conseguir entrevistar um número significativo 
de visitantes, optamos por uma segunda estratégia e traduzimos em seis idiomas 
o referido questionário (inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e japonês), afim 
de atingir o maior número possível de turistas. Tentamos também sensibilizar os 
donos dos empreendimentos e os guias de turismo a colaborarem na distribuição 
dos referidos questionários. Deste modo, conseguimos mais de trezentos 
questionários preenchidos e aumentamos este número com uma pesquisa no 
Aeroporto Internacional, direcionada unicamente aos turistas que voltavam de 
uma excursão e partiam de Manaus. Com estas táticas foram 379 os 
questionários preenchidos. 

É notável ressaltar que para conseguir esse número, foram 
entregues mais de mil questionários, num período de quatro meses. Isto mostra 
pouco interesse por parte, tanto dos turistas, em não querer perder seu precioso 
tempo de férias, como de alguns responsáveis por empreendimentos, e de guias. 

Em contrapartida, devemos dizer que quem preencheu o 
questionário, em geral o fez com aplicação; o nível de qualidade dos 
questionários é alto. 

A divisão dos questionários preenchidos é a seguinte : 

Alojamentos de selva Capacidade total 
do produto 

Número de 
questionários 
reenchidos 

70 17 
26 02 

04 
120 07 
22 03 

Ariaú Amazon Towers 400 35 
Pousada dos Guanavenas 156 02 
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Barcos de Excursão oferecendo Capacidade total Número de 
pernoites do produto questionários 

preenchidos 
Amazon Clipper Cruise 20/16 72 
Barco Dona Selly li e barco Amazon 

Clipper 
Amazônia Expeditions 16/14 29 
Barcos Harpv Eaale e Cichla Ocellaris 

Barco Desafio 28 02 
Barco Tucano 20 05 

Produtos de um dia 
Passeio para o Encontro das Aguas 120 39 
(Amazon Exolorers/Selvatur) 
Passeio Encontro das Aguas 80 04 
(Fontur) 
Lago Salvador 100 22 
Natureza Camp 80 24 

Produtos de pesca 
Amazon Fishing Safaris 16 09 
Barco Pérola do Nhamundá 

River Plate Anglers 12 01 
Acampamento 

Navios de Excursão 
SIM Explorer . 95 80 
S/M Disko 60 22 
TOTAL 1471 379 

Os produtos que não constam nesta lista, não devolveram nenhum 
questionário preenchido, apesar da nossa insistência permanente. São eles: 
Alojamento de Selva - Aldeia dos Lagos, Pousada do Rio' Ariaú, e Terra Verde. 
Barcos de pernoite - Cassiquiare . Produtos de Pesca - Amazon Queen, Rio 
Negro Lodge, Discovery, e C. P. T ours. Os quatro questionários do Amazon 
Village foram preenchidos no aeroporto, já que a pesquisa foi proibida neste 
alojamento. 

Elaboramos os critérios de seleção dos empreendimentos usados na 
amostra tirando uma média dos questionários preenchidos. Por exemplo: 
recebemos setenta questionários provenientes de sete alojamentos de selva, o 
qual dá uma média de dez. Selecionamos todos os empreendimentos com mais 
de dez questionários preenchidos. Tratamos do mesmo modo os barcos de 
pernoite, os produtos que oferecem passeio de um dia, e os navios de excursão. 
Os produtos de pesca, devido ao baixo número de questionários preenchidos, 
foram ignorados. É de salientar que este foi o produto que demonstrou menor 
interesse em colaborar na pesquisa. 

A análise por produto baseou-se então nos seguintes produtos: 

- Duas agências de barco de pernoite: Amazon Clipper Cruises 'e 
Amazônia Expeditions. 
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Perfil do Turista 

Dois Alojamentos de selva : Ariaú Amazon Towers e Acajatuba 
Jungle Lodge. 

- Três produtos de um dia : Passeio até o Encontro das Águas, das 
Agências 

- Amazon Explorers e. Selvatur ( elas trabalham junta para esta 
excursão). 
Excursões no Lago Salvador e no Natureza Camp. 

- Um navio de excursão : S/M Explorer. 

Observação sobre o questionário: Várias perguntas tinham respostas que podiam 
ser múltiplas, razão pela qual, o total das respostas pode ser superior a 100%. 
Chamamos a atenção do feitor para o questionário, que se encontra na lista de 
anexos deste documento. Algumas perguntas não puderam ser 
quantitativamente analisadas, no entanto auxiliaram a perceber sutilezas para se 
traçar o perfil dos turistas. 

A média expressa nesse trabalho foi calculada sobre o universo total dos 
questionários preenchidos e não somente sobre os dos empreendimentos 
deatecedos. Esta seção apresentará vários gráficos explicativos. 

7.1 NÍVEL DE MOTIVAÇÃO 

Perguntamos aos turistas, qual a razão da escolh~ por aquela 
programação. Das quatro alternativas à pergunta, destacaram-se do total 
pesquisado, por ordem crescente, as seguintes respostas: a) "para aprender 
sobre a Amazônia" com 83,91 %; b) "para ter contatos com a população local" com 
21,11%; e) "desejo de viajar com especialistas" com 21,11%; d)" pela qualidade 
dos serviços" com 11,61 % . 

Pegando a mesma pergunta II qual a razão da escolha por aquela 
programação", e a mesma resposta II para aprender sobre a Amazônia", mas 
desta vez analisando por produto, obtivemos os seguintes resultados: a) Natureza 
Camp 95,83%; b) Amazon Clipper 93,06%; e) Navio Explorer 92,50%; d) 
Acajatuba Jungle Lodge 88,24%. Os outros produtos situam-se abaixo dessa 
média, com ênfase especial para dois produtos de um dia - passeio Encontro das 
Águas (Amazon Explorers/Selvatur) com 64, 10% e Lago Salvador com 63,64%. 
(gráfico 6a, ver próxima pág.) 

As respostas "para ter contato com a população local" superaram a 
média do total pesquisado nos seguintes produtos: a) Amazônia Expeditions 
62,07%; b) Navio Explorer 32,50%; e) Natureza Camp 29, 17%. Abaixo da média 
dos que escolheram essa resposta, situa-se Lago Salvador (4,55%), Amazon 
Explorers/Selvatur (5, 13%) e Acajatuba (5,88%). (Ver gráfico 6b, ver próxima 
pág.) 

No que diz respeito à resposta "desejo de viajar com especialistas", 
quatro produtos destacam-se e apresentam números superiores à média 
(21, 11 %). São eles: a) Amazônia Expeditions 34,48%, o que é especialmente 
notável devido ao fato que é o próprio dono dos barcos Harpy Eagle e Cichla 
Ocellaris que guia suas expedições e que é um "caboclo" que começou fazendo 
expedições de canoa e hoje trabalha com seus dois barcos, ambos com o mesmo 
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GRÁFICO 6 

Motivos da escolha desta excursão 
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sucesso; b) Lago Salvador 27,27%; c) Amazon Clipper 26,39%; e d) Navio 
Explorer 23,75%. Nitidamente 'abaixo da média, encontram-se: Amazon 
Explorers/Selvatur (7,69%), Ariaú (11,43%) e Acajatuba (11,76%). (gráfico 6c, ver 
pág. anterior). A resposta "qualidade dos serviços" foi a menos citada, com 
11,61 % do total de respostas. As duas excepções acima desta média são: o 
Navio Explorer com 23,75% e Amazônia Expeditions com 17,24 %. Por ordem 
crescente, as três abaixo da média são: Amazon Clipper (0%), Lago Salvador 
(4,55%) e Ariaú (5,71 %). (gráfico 6d, ver pág. anterior) 

7.2 NÍVEL DE INFORMAÇÃO 

A segunda pergunta do questionário dizia respeito a "como tomou 
conhecimento desta excursão". A maioria das respostas mostra o papel 
importante das agências de viagens que indicaram a 51,45% dos turistas a 
existência da programação escolhida. Todavia é importante notar que 26,39% 
dos turistas foram informados pelo "boca a boca" , o que mostra que uma boa 
parte dos clientes satisfeitos recomendam o produto a outros. Dois produtos 
destacam-se nesta categoria: Amazônia Expeditions (48,27%) cuja personalidade 
do dono do produto é citada pelos turistas e Amazon Explorers/Selvatur, por ser 
um produto "vedete" há muitos anos no Brasil. (gráfico 7 a, b, ver próxima pág.). 

Informados através de revistas, livros ou outra propaganda 
representam 12,40% das respostas. Um produto que se destaca claramente 
nesta categoria, é o Ariaú com 22,86%. Esta percentagem é normal quando se 
sabe o grande esforço realizado pelo empreendimento em propagandas diversas, 
convite a jornalistas, e participação em feiras nacionais e internacionais (gráfico 7 
e, ver próxima página). Ariaú foi um dos primeiros produtos a investir na 
propaganda via Internet e está recolhendo os frutos do seu trabalho - 17, 14% da 
sua clientela foi informada por essa fonte, enquanto a média do total pesquisado é 
só de 5,01 %. E bastante interessante notar que fora do Ariaú, três produtos 
aparecem na Internet: Amazon Explorer, Navio Explorer e Acajatuba Lodge. Os 
outros estão totalmente ausentes. 

Os turistas que visitam o Pólo de Ecoturismo, são bem informados? 
Perguntamo-lhes então se receberam alguma literatura informativa, previamente 
ou durante a viagem. Em média, 64,38% afirmam que sim, quer seja por seu 
agente de viagem ou no próprio empreendimento. São três os produtos que se 
destacam acima desta média: 'a) Navio Explorer com 96,25 %; b) Natureza Camp 
com 95,83%; e) Amazônia Expeditions com 89,56%. Da mesma forma, três 
outros produtos distinguem-se abaixo da média: Acajatuba com 17,65%); Lago 
Salvador com 18, 18%; e Amazon Explorers/Selvatur com 20,51 %. 

1 
1 
1 

Perguntamos também aos turistas se eles receberam explicações, 
orientações ou palestras durante a excursão. 7 4,67% responderam que sim. Os 
produtos de maior destaque são: a) o Navio Explorer com 96,25%, o que é normal 
já que o navio tem a bordo uma equipe de naturalistas para esses fins; 
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Canal de informação dos turistas 
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b) Amazônia Expeditions com 82,76%. Mais uma vez esse fato é devido à 
personalidade do dono do empreendimento. Dois produtos situam-se abaixo da 
média, arnt.os são produtos de um dia: Amazon Explorers/Selvatur e Lago 
Salvador, com respectivamente 43,59% e 54,54%. 

Quanto à questão sobre os assuntos mais informativos abordados 
durante essas explicações, os mais mencionados são: a) flora com uma média de 
69,39%; b) fauna com 67,28%; e) ecossistemas com 53,03%; e d) história da 
região com 53,03%. Itens citados que foram menos informativos são: a) 
populações locais caboclas com 48,28%; b) populações indígenas com 38,52%; 
e} desmatamento com 35,05%; d) situação sacio-econômica e política da 
Amazônia com 29,29%. 

Considerando a situação por produto, três produtos informam 
melhor seus passageiros sobre a maioria dos itens. São eles: a) o Navio Explorer 
para todos os itens; b) Amazônia Expeditions para seis itens sobre oito; e e) 
Natureza Camp para dois itens sobre oito. Ressalta-se que este último produto, 
juntamente com o Navio Explorer, foram os únicos a abordar claramente a 
situação do desmatamento na Amazônia. 

Qual é a opinião dos turistas em relação aos guias que os 
acompanharam durante a excursão? Eles estão geralmente satisfeitos, sendo a 
média 61,35% a achar o seu guia'muito bom e 20,25% bom. Só, 4,29% acharam 
o seu guia com uma qualificação média, e 0,61 % ruim. É importante sínalar que 
15,56% não responderam a esta pergunta, e que os Navios Explorer e Oisko 
usam os seus próprios guias naturalistas de bordo. 

7.3 NÍVEL DE SATISFAÇÃO 

Quanto à pergunta sobre a atividade que mais lhes agradou durante 
a excursão, os gráficos (8 a, b, e, ver próxima pág.), ajudam a elucidar a situação. 
Nota-se claramente que a caminhada na floresta é a atividade preferida pela 
maioria dos turistas com 72,30% das respostas, com um pique até 100% para o 
Natureza Camp, que baseou sua principal atração num passeio na terra firme; e o 
Navio Explorer cujo objetivo principal do cruzeiro é oferecer a descoberta do 
meio-ambiente a seus passageiros através dos seus naturalistas de bordo. Esses 
dois produtos aparecem também disparando no item "observação da natureza", 
junto com o Amazônia Expeditions. O Natureza Camp e o Navio Explorer de novo 
destacam-se quando se trata de orientações e palestras. No que diz respeito a 
visitas às comunidades, encontramos de novo o navio Explorer, mas desta vez 
com o Acajatuba Jungle Lodge. 

As atividades ligadas à água tais como: pesca, banhos de rio, e 
focagem de jacaré têm menos importância para a maioria dos turistas. Há, 
todavia, duas excepções: o Ariaú e o Acajatuba. 

Nas atividades culturais e na visita à cidade de Manaus, o navio 
Explorer está visivelmente em primeiro plano, mostrando um grande interesse 
pela parte cultural. 
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GRÁFICO 8 

Grau de satisfação relativo às atividades oferecidas 
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No item "outro", muitos passageiros do Explorer citaram a parada em 
Parintins, onde tiveram uma apresentação folclórica de "Boi Bumba". Sabemos 
que esse município não consta no Polo de Ecoturísmo, mas achamos 
interessante cita-lo, por ser uma atividade que enriqueceria a oferta do Pólo. 
Salienta-se também, no item 'outro", que muitos hóspedes do Ariaú citaram como 
elemento que lhes agradou "a beleza do hotel". 

Observação: Embora a grande meione dos produtos pesquisados ofereçam 
atividades idênticas, nota-se que o grau de apreço pela mesma atividade é maior 
ou menor de. acordo com o produto que a oferece. (sto pode indicar que: 1- a 
maneira como é apresentada essa atividade, 2- o nível de entusiasmo e/ou 
conhecimentos do guia, 3- o nível de segurança que o passageiro sente quanto 
ao guia ou à infra-estrutura do produto, têm muita influencia na experiência 
adquirida pelo turista. Só um estudo mais profundo, observando o leque de 
atividades de cada produto poderia verificar a qualidade de cada uma. 

7.4 O ECOTURlSMO 

Os turistas pesquisados já ouviram falar do conceito de Ecoturisrno? 
Eles acharam que a excursão da qual participaram era de ecoturismo? Eles 
mesmos se consideram ecoturistas ? 

Á primeira pergunta, "já ouviu falar do conceito de ecoturismo", 
83, 91 % do grande total respondeu que já ouvira falar do conceito de ecoturísmo, 
sendo uma percentagem mais elevada para o Amazônia Expeditions com 96,55% 
e Acajatuba Jungle Lodge com 94, 12%. 

Observação: Se eles conhecem o conceito, a maioria dos entrevistados não 
soube definir com exatidão o ecoturísmo. 

Á segunda pergunta "considera essa excursão como sendo de 
ecoturísmo", 70,71 % respondeu que sim, no total dos questionários. Por produto 
destacam-se a) Amazônia Expeditions com 96,55%; b} Natureza Camp com 
79, 17%; e e) Navio Explorer com 76,25%. Ariaú está perto da média com 
71,43%. 

Bem abaixo da média encontram-se: d) Lago Salvador com 50%; e) 
.Amazon Explorers/Selvatur com 51,28%; e f) Acajatuba com 58,82%. 

Devido á observação anterior, esse item é de ser considerado com 
um certo cuidado . 

j 

1 
l 

l 
1 
' ' ! 
) 

Á terceira pergunta "você considera-se um ecoturista"?, somente 
58,05% responderam que sim. Três empreendimentos encontram-se acima dessa 
média, são eles: a) Amazônia Expeditions com 82,21 %; b) Natureza Camp com 
75%; e e) Ariaú Amazon Towers com 71,43%. Destaca-se o Acajatuba Jungle 
Lodge com somente 29,41 % dos seus hóspedes que se consideram ecoturistas. 

Observação: O Amazônia Expedítions trabalha só com qrupos e está muito ligado 
a ONGs e associações ambientalistas. Num dos passeios durante o qual foi 
aplicado o questionário, o grupo era formado por membros do Jardim Botânico de 
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Nova York. Natureza Camp também trabalha com grupos com interesses 
especiais. 

7.5 AS COMUNIDADES 

Foi perguntado aos turistas se eles tinham visitado uma comunidade 
durante a excursão. A esta pergunta, 78,63,% do total de questionários 
preenchidos responderam que sim. Na análise por produto aparecem alguns 
empreendimentos acima desta média : a) Navio Explorer com 96,25%; b) 
Amazônia Expeditions com 95,55%; c) Acajatuba Jungle Lodge com 94, 12%; e d) 
Amazon Clipper Cruises com 84,·72%. Três produtos têm uma média bem inferior: 
e) Amazon Explorers/Selvatur com 51,28%, f) Lago Salvador com 31,82%; e g) 
Natureza Camp com 25%. 

Quanto à pergunta sobre a "impressão deixada pela visita", 65, 7% 
do total teve uma boa impressão, e 62,80% fizeram compras na comunidade 
(bebidas, alimentos e artesanato). 

À pergunta quanto a "dinheiro deixado nas comunidades", o 
alojamento de selva Acajatuba vem visivelmente na frente com 88,24% de seus 
hóspedes deixando recursos na comunidade. Este lodge oferece 
sistematicamente uma visita à comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, no Lago Acajatuba, onde a comunidade se organizou e montou uma 
pequena loja, estilo cooperativa, para a venda do seu artesanato. O passeio , 
Encontro das Águas da Amazon Explorers/Selvatur fica em segundo lugar com 
76,92 % dos seus clientes comprando na comunidade. Vale lembrar que a visita 
aos artesãos do Lago Janauary, é um atrativo importante desse pacote de um dia. 
Os passageiros do navio Explorer obtêm o terceiro lugar com 70%. 

Perguntamos aos visitantes se eles aceitariam pagar uma taxa 
especial sabendo que seu dinheiro iria direitamente para melhorar a situação de 
uma comunidade local (escola, posto de saúde, etc.). A esta pergunta, 56,46% do 
total respondeu que sim; 19,53% que não; e 16,89% não respondeu. A quem 
estaria disposto a pagar (56,46%) perguntamos qual seria a quantia que eles 
doariam. Os valores citados são os seguintes: a) 6,86% -- cinco dólares; b) 
10,55% -- dez dólares; e) 12, 14% -- vinte e cinco dólares; d) 10,55% -- cinqüenta 
dólares; e) 1,85% -- setenta e cinco dólares; e f) 4,22% -- mais de cem dólares. 
16,89 % não respondeu a este item. 

Notamos que vários passageiros insistiram sobre o fato de que 
dariam unicamente se eles tivessem a certeza de que o dinheiro seria aplicado na 
comunidade. 

É interessante sinal ar que 40, 90% dos clientes do Lago Salvador e 
66,67% dos do Natureza Camp não responderam a esta pergunta. Os clientes 
mais generosos são os da Amazônia Expeditions, com 17,24% dos passageiros 
que dariam mais de cem dólares, seguidos por 10% dos passageiros do navio 
Explorer. 
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7.6 PRESERVAÇÃO/CONSERVAÇÃO 

Uma minoria dos turistas do Pólo de Ecoturismo do Amazonas tem 
conhecimento sobre associações ou ONGs locais envolvidas na preservação ou 
conservação do meio ambiente na Amazônia; só 13,98% do universo total, com 
um pequeno pique até 33, 33% para os entrevistados do Natureza Camp. 

Em contrapartida, 52, 77% dos turistas dizem pertencer a uma 
associação ambientalista ou ler revistas sobre o meio ambiente. Dois grupos 
destacam se: os clientes do Amazônia Expeditions e os do Natureza Camp, que 
respondem a este item respectivamente com 96,55%, e 79, 17%. Os turistas 
menos ligados ao meio ambiente encontram-se no Acajatuba e no passeio até ao 
Encontro das Águas, cerca de 35% cada um. 

7. 7 PERFIL DOS TURISTAS 

A "Imagem" de um ecoturista é tipicamente a de uma pessoa de 
meia idade, com instrução de nível superior, disponibilidade de tempo e renda 
acima da média. 

a) Sexo/Idade 

Historicamente, o ecoturista tinha uma representação masculina 
superior à feminina. A tendência, porém, já mencionada por pesquisadores em 
outros países, é de uma maior representação de mulheres. Esta pesquisa, 
embora já tenha declarado que nem os produtos nem a maioria dos turistas 
envolvidos obedeçam totalmente à definição de ecoturísmo, os achados, porém, 
confirmam uma presença não só maior do sexo feminino, mas também que a 
idade das mulheres é inferior à dos homens. O resto da "imagem" mantém-se. 

Dos questionários preenchidos, cerca de 46% foram respondidos por 
homens, e cerca de 51 % por mulheres. Uma pequena percentagem, não 
respondeu. Ver gráfico 9. 

GRÁFICO 9 

337 



Perfil do Turista 

O promédio da idade dos turistas pesquisados é de 52 anos; mais 
elevado para os homens com uma média ao redor de 54 anos. Para as mulheres 
é um pouco inferior a 50 anos (gráfico nº 1 O). 

GRÁFICO 10 
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A pirâmide das idades mostra uma diferença marcada entre os dois 
sexos, com uma presença feminina superior na maioria da faixas etárias (gráfico 
nº11 ). 

GRÁFICO 11 
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A diferença de idade segundo a origem geográfica dos turistas, e o 
tipo de produto escolhido, está representada nos gráficos nº 12 e nº 13a,b,c (ver 
próxima pág.). Para citar dois exemplos : nenhum cliente do Acajatuba Jungle 
Lodge (que recebe bastante europeus) ultrapassava a faixa dos 55/59 anos, 
enquanto que nenhum cliente do Natureza Camp ( que trabalha basicamente com 
norte americanos) estava abaixo desta mesma faixa etária. 

GRÁFICO 12 
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GRÁFICO 13 

Faixa etária por tipo de produto escolhido 
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b) Profissão 

Com respeito à profissão, as respostas foram tão variadas que é 
impossível definir uma classificação. Só notamos que muitos dos visitantes 
ocupam uma profissão intelectual (professor, advogado, engenheiro etc.). A única 
categoria que foi possível medir com mais exatidão, foi a dos aposentados. Eles 
representam 24,54% do total. Medindo por produto, encontram-se diferenças 
drásticas de um empreendimento para o outro. Enquanto 87,50% dos clientes do 
Natureza Camp, e 56,25% dos passageiros do Navio Explorer são aposentados, 
todos os dos outros produtos situam-se abaixo da· média total: a) 13, 79% para 
Amazônia Expeditions; b) 12,50% para Amazon Clipper; c) 2,86% para Ariaú; d) 
2,56% para Amazon Explorers/Selvatur; e e) 0% para Acajatuba e Lago Salvador. 

Quanto à pergunta sobre a renda dos visitantes, este item foi 
raramente respondido. Só os passageiros dos navios de excursão responderam 
em maioria a esse item, mostrando rendas de alto nível. 

e) Educação 

O nível médio de escolaridade dos turistas é alto: 80,07% fizeram 
estudos universitários, enquanto que 15,03% cursaram o 2° Grau. Somente 
4, 96% estudaram até o 1 ° Grau. 

Segundo a origem geográfica, nota-se que norte americanos têm o 
maior nível de estudos, e brasileiros o menor. (gráfico nº 14) 

GRÁFICO 14 
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No que diz respeito ao grau de escolaridade segundo o tipo de 
produto escolhido, (gráfico nº 15), nota-se que são os clientes dos produtos de um 
dia que têm o nível de escolaridade um pouco mais fraco. 

GRÁFICO 15 

Constatamos que o leque de países de origem dos turistas é grande, 
sendo sempre bem representada a presença de cidadãos da América do Norte 
com 54,83%, e dos países da Comunidade Européia com 29,83%. O Brasil 
aparece com 9,38% e o resto da América do Sul, incluindo o México, é 
representada por 3,41 %. A Ásia tem uma pequena representação de 2,56%. 

Sobre a preferência de vrajar em grupo, só, com amigos, ou 
conjugue, os resultados encontrados são: a) 8,97% viajam em grupo, com duas 
excepções -os passageiros do Amazônia Expeditions ( 48,28%) e do Natureza 
Camp (45,83%); b) 35,09% dos turistas viajam com o conjugue (61,25% no navio 
Explorar; 12,82% no passeio Amazon Explorers/Selvatur); c) 13,36% com 
amigos.; e d) 10% sozinhos. 
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ferfil do Turista 

Em geral, os turistas parecem satisfeitos com a sua experiência nos 
empreendimentos. À pergunta "esta excursão correspondeu á sua expectativa", 
80,21 % do universo total dos questionários, respondeu que sim. Mais uma vez, 
três produtos mostram uma taxa de satisfação superior a esse já alto índice: 
Amazônia Expeditions, com 86,21 %, Natureza Carnp com 84,50% e o navio 
Explorar com 83,75% de clientes satisfeitos. 

É interessante ressaltar que são, então, os produtos mais especializados que 
recebem a maior taxa de aprovação. Os outros produtos estão perto da média, 
isto é, com uma excelente percentagem de visitantes satisfeitos. Um único 
produto não preenche as expectativas dos seus clientes: o Lago Salvador que 
recebe somente 54,55% de aprovação. Parece que a programação deste produto 
é julgada demasiado curta pelos seus clientes, os quais gostariam de poder 
desfrutar mais da sua oferta. 
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8 CRUZAMENTO DE DADOS 

O cruzamento de dados é apresentado através de informação obtida 
de questionários e entrevistas aplicados a turistas, membros das comunidades, 
donos dos empreendimentos, funcionários, guias, e canoeiros, assim como de 
observação participante. De modo geral não houve muita discrepância entre as 
informações obtidas pelas diferentes informantes/fontes de dados. Vale ressaltar, 
entretanto que, nem turistas, empresários ou guias demonstram grande 
conhecimento sobre Ecoturismo, sendo consequentemente esta prática rara. 

~.1 ATIVIDADES: PERCEPÇÃO DOS TURISTAS/GUIAS 

A atividade mais apreciada pelos turistas foi a caminhada na selva. 
Isso foi confirmado pelos guias, a quem fizemos a mesma pergunta. Em segundo 
plano, os turistas mencionaram atividades ligadas à observação da natureza ou 
visitas culturais. Aqui, a opinião dos guias difere pois eles responderam que são a 
focagem de jacaré e a pesca. Será que isto é porque o guia se sente confiante 
nesta área e tem prazer em mostrar as suas habilidades em pegar jacaré? 

Através dos questionários· aplicados e observações participantes, 
notamos que a duração da estadia, já que os passageiros dos navios e barcos 
ficam mais tempo na região e fazem visitas mais detalhadas, tendo assim um 
maior contacto com os acompanhantes, parece ter uma correlação com o grau de 
satisfação da visita, e, por conseguinte, com o nível de experiência adquirida .. Isto 
verifica-se devido ao nível superior de informação que os clientes de navios e 
barcos de pernoite responderam ter recebido, ao contrário dos que fizeram uma 
visita mais curta. Note-se que os passageiros de barcos e navios cobrem uma . 
área maior, portanto com maior diversidade de atividades e experiências. 

8.2 RECEPTIVIDADE A 
EMPREENDIMENTOS 

QUESTIONÁRIOS: NAVIOS/GUIAS/ 

Verificamos, que turistas de produtos que têm acompanhamento de 
boa qualidade, responderam em número superior ao questionário. Este foi o 
resultado da clientela dos navios de excursão, por exemplo, cujos guias são 
naturalistas, e muitas vezes até professores universitários. Isto sugere que estes 
indivíduos são influenciáveis na difusão da prática de ecoturismo - promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

Inversamente, observamos que muitos empreendimentos nem 
sequer devolveram um questionário preenchido. Isso sugere, não só uma falta de 
interesse dos próprios donos e guias, mas também falta de liderança para 
poderem motivar os seus visitantes. 
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8.3 NÍVEL DE INFORMAÇÃO: NAVIOS/PRODUTOS LOCAIS 

Passageiros dos navios recebem, antes da excursão, literatura 
explicativa sobre a região, a ser visitada, oferecendo linhas de conduta e 
explicando a razão das mesmas. Previamente preparados, os passageiros 
chegam com um espirita inquisitivo e prontos para aprender sobre a região e suas 
questões. 

Os produtos locais ainda têm pouca literatura sobre a região para 
mandar a seus clientes, fora algumas páginas na Internet, e só um lodge oferece 
a seus clientes um folheto com linhas de conduta. 

Constatamos também que os barcos de pernoites possuem em geral 
uma pequena biblioteca, mas que essa é raríssima nos alojamentos de selva. 

8.4 CONHECIMENTO SOBRE 
EMPRESÁRIOS/MUNÍCIPIOS 

ECOTURÍSMO: GUIAS/TURISTAS/ 

Turistas, em geral, estão satisfeitos quanto à qualidade dos guias. 
Também os guias se acham capacitados para atuar em ecoturismo. Todavia, a 
pesquisa encontrou que só uma pequena percentagem de guias e turistas sabiam 
a definição de Ecoturismo. 

Observações e entrevistas, feitas durante as visitas a municípios e 
produtos, permitem-nos constatar que nenhum desses indivíduos tem uma visão 
sólida do ecoturismo. 

8.5 EDUCAÇÃO: GUIAS/TURISTAS 

Achamos interessante comparar o nível de formação dos guias 
locais também com a dos visitantes. Essa comparação mostra que é preciso, 
com urgência, oferecer uma formação mais completa aos guias, pois a 
discrepância entre a escolaridade do guia e turista é grande. A situação é 
idêntica com os canoeiros que, na maioria, não completaram o 1 ° Grau, nem 
falam um idioma estrangeiro. 

A formação dos guias continua insuficiente. O fato de eles 
receberem uma boa avaliação por parte dos turistas, indica que estes, na grande 
maioria, não são ecoturistas, e sim turistas de lazer, com pouca experiência e/ou, 
talvez, sem outras referências. 

8.6 NÍVEL DE SATISFAÇÃO: GUIAS/FUNCIONÁRIOS 

Conversando com guias e funcionários de Alojamentos de Selva, foi 
nos trazido à atenção que o ritmo de trabalho imposto pela maioria destes 
empreendimentos - vinte e cinco dias seguidos com cinco de folga - é dificilmente 
compatível com uma vida de família, ou mesmo uma vida social normal. Por outro 
lado, constatamos que os guias e funcionários dos produtos de um dia enfrentam 
talvez um trabalho mais rotineiro, mas expressaram satisfação em poder dormir 
em casa cada noite. Nos barcos, os funcionários aceitam a situação de modo 
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diferente pois dizem ser isso parte da profissão do marinheiro, o de ficar longe de 
casa, e por receberem salários superiores aos dos lodges. 

8.7 PERCEPÇÃO DE VISITA A COMUNIDADE: GUIAS LOCAIS/NATURALISTAS 

A percepção da visita a uma comunidade é muito diferente entre os 
guias de navios e os guias locais. Enquanto que os naturalistas dos navios 
valorizam a cultura regional e compartilham esse apreço com seus turistas, 
incentivando-os a participarem em projetos que eles mesmos organizam, a fim de 
ajudar as populações ribeirinhas, os guias locais dão menos importância às visitas 
a "caboclos" da área. Isso, talvez porque eles não acham nenhum mérito em 
mostrar e explicar a cultura local. Será esse fato uma falta de orgulho da sua 
própria cultura? Urna auto desvalorização? 

Verifica-se que, quanto melhor informados são os clientes, maior é o 
retorno para a comunidade visitada. Daí o papel de primeira importância que os 
guias podem ter no fomento de pequenas ou grandes melhorias nas 
comunidades. 

8.8 DESAFIOS: COMUNIDADES/DONOS DE EMPREENDIMENTO 

Muitos donos de empreendimentos expressam interesse em 
comprar, ou comprar mais, nas comunidades, mas não encontram muito. Na 
realidade, a quantidade ou diversidade de produção não é grande. É o exemplo 
da farinha de mandioca que apesar de ser o elemento fundamental na mesa dos 
amazonenses, não tem muita procura pelos. lodges ou barcos. · 

As raras comunidades que oferecem uma pequena diversificação de 
produtos, não são capazes de sustentar um abastecimento regular, em 
quantidade ou qualidade. Isto dificulta a possibilidade de acordos comerciais com 
os hotéis. 

Verificamos que essa falta de criatividade na agricultura, encontra-se 
também no artesanato. Quase todos os artesãos executam obras similares de 
uma comunidade para outra. 

Alguns donos de empreendimentos esforçam-se por empregar 
pessoas das comunidades. Constatamos que os membros das comunidades 
acham que, o trabalho oferecido, é a principal mudança trazida pelo turismo à 
região. Todavia, os donos de empreendimentos enfrentam uma falta de formação 
e de mão de obra qualificada. 

É de ressaltar que muitos interioranos não possuem carteira de 
identidade. Isto dificulta a que o estabelecimento faça qualquer contrato legal de 
trabalho. Um número relevante de funcionários dos alojamentos de selva 
confirmou não ter carteira de trabalho assinada. Urna pesquisa mais funda, e de 
outro caráter, permitirá saber a origem desse fato, pois não parece ser 
unicamente má vontade por parte dos donos, mas também dificuldades 
administrativas. 
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Cruzamento De Dados 

Muitas comunidades querem ajuda mas não sabem explicar 
exatamente em quê. Verificamos que vários lodges ajudam as comunidades 
oferecendo diesel para o pequeno gerador, fazendo suas compras em Manaus e 
dando-lhes "caronas". 

8.9 EXPECTATIVAS DE TURISMO: COMUNIDADES/COMUNIDADES 

Quando visitamos as comunidades, encontramos muitas 
expectativas a respeito do turismo, mas pouca organização para atender os 
visitantes. 

Várias comunidades que não beneficiam do turismo, em parte, é por 
falta de direcionamento, orqanizaçáo e iniciativa. Isso foi verificado quando 
comparamos duas comunidades vizinhas do lago Acajatuba: Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro e São Francisco. A primeira limpa, com um líder dinâmico, uma 
pequena loja de artesanato e até um pequeno ancoradouro para facilitar a visita 
de turistas. A outra, suja, desorganizada, sem nada para oferecer aos turistas e 
de acesso difícil. A primeira tira proveito do turismo, a segunda queixou-se-nos da 
falta de visitantes. A difererwa entre as duas pode ser em parte devido a um líder 
comunitário muito dinâmico em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

A nível geral, a carência mais apontada pelas comunidades é a falta 
de Posto de Saúde, ou a ineficiência do posto existente. Essa preocupação é tão 
grande que, hoje, são as plantas medicinais que ganham o primeiro lugar como 
"os benefícios tirados da floresta" mais procurados pelos interioranos. É também 
interessante notar que dentro das coisas mais temidas da floresta aparecem, mais 
freqüentemente mencionados, os insetos transmissores de doenças. 

8.1 O MOVIMENTO DE TURISMO: PRODUTOS/PRODUTOS 

Muitas vezes escutamos queixas sobre a "fraqueza do movimento 
de turistas". Isto pode ser por muitas razões, uma que observamos é que os 
produtos são similares, e não tentam demarcar-se uns dos outros; todos oferecem 
atividades muito semelhantes. Constatamos também que o marketing é 
insuficiente e a penetração na rede da Internet lenta. 

Também notamos que 45% dos alojamentos de selva ativos se 
.concentram na mesma área, ou seja no município de lranduba. 

Verificamos que cinco dos oito lodges desativados tinham acesso 
por via terrestre. Será que isso tira ao produto uma parte de seus atrativos e 
exotismo, a Amazônia sendo uma região onde os rios são as vias de transporte 
naturais? 

8.11 DESAFIOS: MUNICÍPIOS/EMPREENDIMENTOS 

Ouvimos queixas dos responsáveis de turismo nos rnurucrpros. A 
principal sendo que os alojamentos de selva não dão retorno para o município. 
Verificamos que os donos, por sua vez respondem que não recebem apoio 
nenhum dos municípios. 
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Um caso interessante foi assinalado no município de Iranduba. A 
prefeitura aceitou dar uma isenção fiscal para o maior lodge da área, e hoje só 
gostaria que, em retorno, o nome de lranduba aparecesse nos folhetos do 
empreendimento, para que o município fosse reconhecido e divulgado. 

Aliás, é de ressaltar que nenhum dos lodges situados em lranduba 
referem-se a esse município na suas propagandas ou folhetos, mas sim a 
Manaus, por ser a cidade conhecida mundialmente na Amazônia central. , 

Barcelos, que recebe a maiona dos barcos que efetuam pesca 
esportiva, queixa- se que esses barcos chegam já abastecidos de Manaus. 
Quando visitamos a sede, verificamos, que, hoje, a cidade não está preparada 
para atender a clientela desses empreendimentos, nem 'em variedade nem em 
qualidade ou quantidade suficiente. 

Os rnurucrpros gostariam que os empreendimentos oferecessem 
mais empregos para seus habitantes, mas, na sua maioria, não há campanhas 
educativas para capacitar a população. A taxa de analfabetismo constada em 
vários municípios é extremamente alta. 

As sedes municipais gostariam de receber mais turismo. No entanto, 
verificamos que oferecem poucas condições ou atrativos para uma visita turtstica,' 
embora demonstrem pofencial, como por exemplo, a recuperação de alguns 
prédios em ruínas, que poderiam tornar-se atrações culturais. Nota-se,· porém, 
urna falta de estímulo, direcionamento e também de recursos financeiros. 
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Hecomendações Gerais 

9 RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Ecoturísmo é um segmento da indústria de turismo com 
necessidades específicas, mas que também depende altamente de outras infra 
estruturas. Por isso, melhorias.gerais, a vários níveis, resultariam na qualidade de 
uma oferta de Primeira Classe. Assim, de acordo com as deficiências e carências 
encontradas nesta pesquisa e o grande potencial ecoturístico do Estado, seguem 
recomendações dirigidas a várias áreas que, quando implantadas, serão 
ferramentas para o sucesso do desenvolvimento sustentável da indústria. 

9.1 RECOMENDAÇÕES PARA O SETOR PÚBLICO 

Implantar efetivamente a Política de Ecoturismo e o Plano de Ação 
estabelecido na Oficina de Planejamento para a Definição da Política de 
Ecoturismo para a Amazônia Legal, em maio de 1997. 
Incorporar princípios de turismo sustentável em todos os aspectos de 
planejamento e práticas. . 
Promover uma divulgação institucional, apontando o Amazonas como 
destino ecoturístico. 
Investir solidamente em programas de educação ambiental a todos os 
níveis. 
Cuidar especificamente da formação dos guias. 
Criar/aperfeiçoar em Manaus, e quando necessário, nas comunidades e 
nos municípios do Pólo de Ecoturismo, cursos profissionalizantes para 
restaurantes e setor hoteleiro. 
Promover uma pesquisa sobre o mercado mundial de ecoturismo. 
Estabelecer, junto com o setor privado, um plano de promoção do produto 
Ecoturístico (voltar a participar nas feiras internacionais de turismo, dando 
enfoque à preocupação ambientalista e sempre associando o setor 
privado). 
Estabelecer linhas de conduta para ecoturismo, a serem observadas por: 
• Navios de Cruzeiro (passageiros e tripulação) 
• Alojamentos de Selva (funcionários e hóspedes) 
• Barcos de Pernoites (passageiros e tripulação) 
• Produtos de um dia e meio dia (passageiros, tripulação e funcionários) 
• Pesca Esportiva (pescadores e tripulação) 

- Estabelecer um programa que apresenta essas linhas de conduta aos 
diferentes produtos e paralelamente monitoriza a implementação e prática. 
Promover intercâmbios com universidades brasileiras ou estrangeiras que 
oferecem programas de turismo, hotelaria, e ecoturismo (Florida 
Internacional University, na Florida, por exemplo). 
Lançar uma "marca" ecoturística que seria atribuída aos produtos seguindo 
as regras estabelecidas. (No mesmo espírito do "pato" lançado pela 
EMBRATUR, quando do lançamento do turismo ecológico nos anos 80), 
afim de assegurar um nível de qualidade aos produtos selecionados e 
evitar propaganda enganosa. 
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Trabalhar junto com os bancos para desenvolver linhas de crédito, com 
condições compatíveis ao investimento no ecoturismo ( longo prazo, juros a 
nível internacional, carência de vários anos, etc.). 
Pesquisar maneiras de minimizar o impacto do transporte, especialmente 
fluvial, sobre o meio ambiente (canoas, barcos regionais). 
Proporcionar condições para uma parceria melhor entre a Capitania dos 
Portos e os donos de barco, no que diz respeito ao turismo e a 
conscientização ambiental. 
Trabalhar com linhas aéreas para uma oferta mais diversa e econômica de 
tarifas nacionais e internacionais. 
Realizar planos de manejo nas Unidades de Conservação interessadas em 
incluir um projeto de ecoturismo. 
Fiscalizar os impostos ambientais recolhidos pelos órgãos públicos para 
que sejam destinados à melhoria na área do ecoturismo, e especialmente, 
na área do empreendimento que paga seus impostos. 
Montar, em colaboração com o setor privado, um banco de dados sobre 
qualquer informação para energias alternativas, materiais renováveis, 
construções ecológicas etc., bem como as maneiras de obter 
financiamentos, afim de fornecer ao eventual investidor todo o apoio 
possível. 
Promover a publicação de literatura sobre o ecoturismo em português, 
incluindo traduções de livros de bom nível já existentes no estrangeiro. 
Fazer uma pesquisa mais profunda sobre as populações do interior do 
Estado para detectar as comunidades com potencial ecoturistico e apoia 
las de todas as formas possíveis. 
Apoio técnico, administrativo e financeiro aos municípios. 

9.2 RECOMENDAÇÕES PARA OS MUNICÍPIOS 

Investir solidamente na educação para baixar a taxa extremamente alta de 
analfabetismo no estado; paralelamente promover a educação ambiental 
nas escolas públicas. 
Conscientizar as populações do interior da importância do turismo no 
desenvolvimento econômico dareqlão. 
Promover nas comunidades aulas dê técnica artesanal, afim de oferecer 
um leque maior do produto e incentivar a criatividade. 
Investir no ensino de língw;is estrangeiras a fim de dar mais oportunidades 
a quem deseje trabalhar em turismo. 
Cuidar da limpeza e higiene dos municípios, tanto nas sedes como no 
interior. 
Investir em postos de saúde no interior, já que é .a carência maior nas 
comunidades. Uma parceria com certos alojamentos de selva, ou barcos, 
poderia servir de base de financiamento para uma associação de 
moradores de uma área definida. 
Fomentar parcerias com empresas já estabelecidas no município. 
Estimular o apreço pelo patrimônio cultural e natural. . 
Encorajar residentes a participarem em projetos sociais, culturais e 
ambientais através de programas voluntários. 
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Recomendações Gerais 

9.3 RECOMENDAÇÕES PARA O SETOR PRIVADO 

O desenvolvimento de cada empreendimento deve ser feito no 
contexto de uma prática de ecoturismo estadual e nacional, cada. parceiro 
assumindo as suas responsabilidades. 

- Investir na formação dos seus funcionários (cursos de capacitação, 
aperfeiçoamento, idiomas etc.). 
Estudar a capacidade de carga do seu empreendimento e estabelecer 
limites apropriados. 
Tentar demarcar-se uns dos outros, oferecendo atividades diferentes. 

- Aumentar/melhorar o nível de informação fornecido ao turista. A informação 
do turista é a questão chave para que ele divulgue o produto, a região, o 
país e participe de programas de cooperação com as comunidades. 
Apoiar as comunidade na identificação de sua maiores carências e 
colaborar na formação de alguma associação, por exemplo "Os Amigos do 
Poste de Saúde de ... ou da Escola de ... ", para angariar fundos para a 
comunidade. Muitos turistas têm vontade de fazer alguma doação mas não 
sabem como. O Alojamento de Selva poderia assistir nesse sentido, assim 
como apoiar na gerência honesta do fundo. (É o caso, por exemplo, da 
comunidade de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, no Lago Acajatuba, 
que recebe turistas e instalou uma pequena loja de artesanato, mas 
gostaria de desenvolver um projeto com os empreendimentos das 
redondezas para melhorar o seu posto de saúde). 
Incentivar guias a falarem a turistas da existência de tais organizações. 
Convidar pequenos grupos de moradores de comunidades vizinhas a 
participarem nos programas de educação ambiental que os hotéis 
oferecem aos seus próprios empregados. 
Educar e empregar pessoas das comunidades vizinhas o mais possível. 
Oferecer aulas de artesanato a turistas dirigidas por artesãos da 
comunidade vizinha ( isto seria uma boa opção para dias de chuva). 
Convidar algum ancião/ã a vir no hotel e, através de um guia, este contaria 
histórias, lendas ou simplesmente falaria do uso de certas plantas 
medicinais aos turistas. 

- Abastecer-se o mais possível com produtos comprados nas comunidades. 
Se não os há, orientar e assistir a comunidade nesse sentido. 

- Levar clientes a almoçar, ou pelo menos a tomar café nas comunidades. 
Turistas apreciam este tipo de experiência cultural. · 

- Reforçar as informações dadas durante o dia a turista, com pequenas 
recapitulações ou sessões de pergunta e resposta com os guias, na hora 
de coquetéis, antes do jantar. Essa prática é usada com sucesso em 
outros países que recebem muitos ecoturistas (Costa Rica, Quênia e 
Equador). 
Ter no lodge/barco uma biblioteca com livros e revistas tratando de 
assuntos sobre a região. 
Criar uma pequena vídeoteca, nos empreendimentos que dispõem de 
energia elétrica, com filmes sobre a Amazônia e questões ambientais. 
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Oferecer orientações/palestras aos turistas que têm perguntas específicas 
sobre a Amazônia, ou o Brasil em geral. 
Desenvolver para os funcionários ritmos de trabalho diferentes - 
proporcionam maior acessibilidade de emprego a pessoas com 
responsabilidades familiares - empregados satisfeitos proporcionam: 
• Melhor qualidade de serviço 
• Menos doença e/ou acidentes de trabalho 
Mudar a prática de oferecer as refeições por grupo. Isso não só ocasiona 
uma separação entre os hóspedes do lodge, mas obriga o guia a ter de 
comer sistematicamente com os clientes. 
Evitar totalmente o uso de materiais de construção que contêm amianto, 
um material carcinogénico e proibido em vários países. 
Descontinuar o uso de material descartável tal como: copos e talheres de 
plástico. 
Reciclar ao máximo, trazendo de volta para Manaus, alumínio, papel e 
vidro. 
Usar papel reciclado no dia a dia da operação e nos folhetos de 
propaganda. ( Isso serve também para sua política de marketing). 
Desenvolver atividades educacionais e/ou divertidas durante os traslados 
entre Manaus e a chegada/partida do alojamento. Hoje esse tempo 
raramente é utilizado a esses fins. 
Minimizar algum impacto negativo que a visita do turista possa causar na 
comunidade, antes pelo contrário, valorizando e incentivando os benefícios 
que ele possa trazer. 
Induzir os donos de barcos de turismo a providenciar tanques para 
recolhimento dos esgotos (como faz o barco D. Selly li). 
Incentivar o uso de motores elétricos quando se trata de grupos pequenos, 
e de energia alternativa a bordo das embarcações. ' 
Usar produtos mais "amigos do ambiente" como por exemplo certo tipo de 
óleos e filtros, nos barcos. 

O desenvolvimento sustentável só acontecerá se houver um trabalho 
de equipe. Por isso, o envolvimento dos vários produtos com as Cornunidades 
vizinhas é imperativo. Alguns empreendimentos já se aperceberam disso, outros 
precisam de orientação. 

9.4 RECOMENDAÇÕES PARA AS COMUNIDADES 

Organizar-se. 
Ter produtos a oferecer aos turistas. 
Cuidar do visual, da limpeza, do acolhimento feito ao turista. 
Estabelecer parcerias com ONGs. 

9.5 RECOMENDAÇÕES COM RESPEITO A GUIAS 

Convidar guias a participarem de algumas reuniões do GTO sobre o projeto · 
Pólo Ecoturístico do Estado do Amazonas. Não só para eles terem 
informação valiosa, e conhecimentos em primeira mão, mas isto também 
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Recomendações Gerais 

os tornará parte do processo, valorizando-os, e por sua vez, eles terão 
grande empenho no seu sucesso. 
Ofere cer aos guias cursos grátis de aperfeiçoamento que: 
• ofereçam um leque variado de opções de matérias. 
• credenciem 
• incentivem o guia a freqüentar o próximo curso. 
Criar condições para uma organização séria e oficial de guias em Manaus : 
• Local para troca de idéias/conhecimentos/reuniões 
• Local com uma biblioteca adequada 
• Local onde o guia possa receber correspondência (por vezes é difícil 

localizar um guia) 
Insistir que todo tipo de guia seja certificado de acordo com critérios a 
serem estabelecidos. 
Incentivar donos de estabelecimentos a só dar serviço a guias certificados, 
Criar uma classificação especial para guia ecoturístico, depois de ter 
passado os cursos designados. 
Instigar a EMBRA TUR em criar cursos diferenciados dependendo da 
realidade de cada região, consultando profissionais dentro de cada região. 

- Dar incentivos e gratificar guias que sistematicamente tentam se 
aperfeiçoar: 
• Criar um "prêmio no fim do ano" com patrocínio do Estado. e operadores 

locais durante um jantar ou similar evento, para reconhecer o trabalho. 
• Estabelecer prêmios através de outros parceiros. 
• Proporcionar um estágio noutros países através de intercâmbios com 

esses países. 
Pedir a opinião dos guias para uniformes que sejam adequados para a 
região. (FUMTUR tem um projeto com artistas locais para desenho e 
confecção de uniformes adaptados ao turismo e à Amazônia). 
Elaborar junto com um órgão oficial, um crachá com nome, fotografia, 
qualificação do guia (guia urbano, histórico, naturalista, de selva, etc.), e os 
idiomas falados. 
Os guias precisam ser mais organizados, para formarem verdadeiramente 
uma classe trabalhadora. 

9.6 RECOMENDAÇÕES PARA OS PRODUTOS DE PESCA 

Implementar uma taxa "imposto" de pesca, paga à chegada ao aeroporto 
de Barcelos, para ser aplicado na manutenção de possíveis áreas 
protegidas de pesca e/ou futuras pesquisas relacionadas com pesca. 
Oferecer aos pescadores, uma visita organizada a Barcelos para que eles 
conheçam a cidade e deixem algum retorno. O município tem lojas de 
artesanato, mas pouquíssimos clientes. 
Incentivar os pescadores a participarem de alguma maneira no projeto da 
cidade, PIABA, ou em qualquer outro. (A prefeitura, por exemplo, tem um 
projeto para um aquário municipal. O Festival do Peixe Ornamental precisa 
de patrocinadores para manter um certo nível. Em janeiro de 1999, o 
festival sofreu da falta de apoio e apresentou uma festa menos rica que em 
outros anos). · 
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Abastecer, quando possível, o barco no município (se não existir produção 
local suficiente ou de qualidade, trabalhar com os responsáveis da 
Prefeitura nesse sentido). · 
Procurar novas áreas de pesca, ou alternar entre as existentes, para evitar 
a acumulação de impactos. 

É importante que todos os envolvidos em ecoturísmo considerem com certa 
urgência essas recomendações,' pois, além dos fatos mencionadas ao longo do 
documento sobre os benefícios do. turismo sustentável, também para os próximos 
anos se prevê uma grande demanda turística por parte dos "Baby Boomers". 
Este grupo de pessoas, assim chamado na Europa e Estados Unidos refere-se 
aos nascidos logo após a Segunda Guerra Mundial e que, cresceram durante os 
anos 60 (época em que o movimento ambientalista tomou forma). Estas centenas 
de milhares de pessoas, atualmente entre os 46 e 55 anos de idade, cuja 
aposentadoria é iminente, e, ·que na maioria é um grupo bastante afluente, com 
alto nível de escolaridade, profissões de destaque e poder aquisitivo, terá grande 
impacto na indústria do turismo, como tudo indica. 
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1 O CONCLUSÃO 

A visita aos doze municípios do Pólo Ecoturístico do Estado do Amazo 
nas deu-nos o perfil de cada um, identificando assim seus atuais atrativos e produtos, 
desafios e perspectivas. Esta imagem foi fundamental para a realização deste docu 
mento. 

O Ecoturismo ainda não é uma realidade no Pólo de Ecoturismo do 
Estado do Amazonas. Existe, porém, um grande potencial que, após adaptações 
educacionais e ambientais, e o aproveitamento de atrativos culturais e naturais, que 
têm caracter único, poderão transformá-lo num destino ecoturlstíco de primeira quali 
dade. Reconhece-se, portanto, que Ecoturismo é uma atividade econômica que acar 
retará benefícios não só para donos de empreendimentos mas também para a região 
e todos os seus residentes. 

A pesquisa encontrou que o Pólo dispõe de uma variedade de produ 
tos, alguns até de bom nível. Um total de vinte Alojamentos de Selva (onze ativos e 
nove desativados), assim como os vários Barcos de Pernoite, que atuam regular 
mente, podem transformar-se em produtos ecoturísticos se houver interesse por parte 
dos seus donos. A maioria dos produtos de Dia Inteiro ou Meio Dia, assim como os 
produtos Pesca Esportiva, também podem complementar o produto ecoturístico se 
fizerem mudanças. A meta de turismo sustentável pode ser facilmente atingida se 
houver maior cooperação por parte dos vários parceiros, maior envolvimento com as 
comunidades e apoio institucional em vários níveis. 

Muitos dos produtos no Pólo cessaram sua operação nos últimos anos 
(nove Alojamentos de Selva) e dos ativos, alguns têm movimento reduzido. Esta in 
fra-estrutura ainda existe e, com direcionamento o quadro pode ser revertido. 

Indicadores demográficos apontam para um aumento no mercado eco 
turí stico. Pondo em prática as recomendações oferecidas, com um bom planejamento 
e plano de marketing, usando conhecimentos interdisciplinares e esforços multi 
institucionais, o Estado do Amazonas terá condições para receber este mercado 
emergente. 

Foi identificado o papel importante dos "atores de ecoturismo" (guias, 
canoeiros e comunidades) e a sua falta de formação educacional e profissional para 

. poderem divulgar informação sobre o Amazonas. Também dinamismo, criatividade e 
motivação, por parte dos proprietários, está faltando. A região ainda sofre repercus 
sões da epidemia da cólera de há seis anos, junto a operadores estrangeiros, assim 
como de imagens de violência em algumas cidades brasileiras, situadas a milhares 
de quilômetros do Amazonas. 

.. 
Assim, concluímos que com uma equipe multi e interdisciplinar traba 

lhando seriamente num plano de turismo sustentável para o Estado dó Amazonas. 
uma teia sólida se formará, a imagem modificará e o Ecoturismo tornar-se-á uma rea 
lidade no Estado e no Brasil. 
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GLOSSÁRIO 

Água Preta 

Água Barrenta 

Babaçu 

Barco regional 

Cacimbas 

Campina 

Campinarana 

Água ácida de aparência preta e baixo teor em nutrientes. O 
melhor exemplo é a água do Rio Negro. 

Também conhecida como água branca, tem uma aparência de 
"Café com Leite" e alto teor em nutrientes. O melhor éxemplo é o 
Rio Amazonas. 

Palmeira cujo fruto dá sementes oleaginosas e comestíveis Das 
folhas fabricam-se esteiras e cestas (Orbynia martiana). 

É feito de madeira, tem estilo simples e funciona com um motor 
diesel. Pode ter um ou dois convés. Ele tem teto e é geralmente 
aberto nas laterais. 

Poços de pouca profundidade para abastecimento doméstico de 
água. 

Tipo de vegetação baixa, em campo aberto e solo arenoso. 

Tipo de vegetação intermediária entre a campina e a Terra 
Firme. 

Chapéu de Palha Construção, aberta nas laterais, com teto de palha. Pode ser 
redonda ou quadrada. 

Cipós 

Corredeira 

Época 
da enchente 

Época seca ou 
da vazante 

Plantas trepadeiras de grande porte. 

Parte do rio onde a correnteza é extremamente rápida. 

Quando o nível de água dos rios sobe devido. a chuvas. 
Normalmente ocorre entre os meses de abril e de agosto. 

Quando" o nível de água dos rios baixa. Normalmente 
ocorre entre os meses de outubro e de janeiro. 

Floresta secundária Floresta que cresceu depois que a mata virgem foi cortada. 

Flutuante 

Freelance 

Igapó 
Igarapé 

Casa construída em cima de toras de madeira e que flutua. 

Trabalhador independente. Os guias normalmente trabalham 
assim. 

Floresta inundada anualmente por água preta. 
Afluente pequeno, pequeno rio - A palavra indígena significa 
"caminho de canoa" 
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Maloca Tradicionalmente é uma casa cornunitária indígena. Hoje a 
palavra é usada para qualquer construção coberta com palha 
- chapéu de palha. 

Mateiro Homem com grande conhecimento de matas e que através 
delas se guia perfeitamente. 

Paraná Canal natural que liga um rio a um outro. 

Pi aba Termo genér,i90 usado para peixe ornamental 

Piaçaba Palmeira cuja fibra é usada para fazer vassouras, cestas etc. 
(Leopolinia piessebe Wallace). 

Piçarra Terra misturada com areia e pedra. 

Recreio Barco regional que faz "linha" para as cidades do interior. É 
como um ônibus na água. 

Taxi/Kombi lotação Veículo que faz um trecho pre-estabelecido e sai somente 
quando o carro está lotado. Não tem horário. Só depende do 
número suficiente de passageiros para sair. 

Terra firme Parte da floresta que nunca alaga e com vegetação de grande 
porte. 

Timeshare Sistema no qual um apartamento é comprado para passar 
uma semana por ano. É muito comum nas regiões turísticas 
nos EUA ou nos Alpes para os esportes de inverno. 

Tipití Cesto cilíndrico de palha, no qual se expreme a mandioca. 

Tracajá Réptil da ordem dos quelônios (Podocnemis unitilis Trosch) 

Várzea Floresta inundada, uma vez por ano, por água branca 

Voadeira Canoa rápida - geralmente de alumínio com motor de popa 
possante 
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QUESTIONARIO DO VISITANTE 

Data: _/_/98 
O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos· e da Amazônia Legal à pedido da Secretaria de 
Coordenação da Amazônia/SCA do MMA, realiza uma pesquisa sobre o Ecoturismo na Amazônia, como opção 
para um desenvolvimento auto-sustentável da Região. Respondendo à este pedido, realizamos esta pesquisa no 
intuito de avaliar a situação atual do turismo neste Estado. Agradecemos sua colaboração dedicando alguns 
minutos para responder este questionário. 

Nome da 
Excursão: 

1. Por que você escolheu esta excursão? 
(circundar) 

-Qualidade dos serviços 
-Para aprender sobre a Amazônia 
-Desejo de viajar com especialistas 
-Para ter contato com a população local 
-Outro (especificar) 

2. Como você tomou conhecimento dessa 
excursão? (circundar) 

-Boca a boca 
-Livro/revista nome(s) _ 

-Agência de Viagem 
-Inlernet 
-Visita anterior 
- Indicado por um amigo 
-Outro { especificai) 

3. Quais atividades você gostou mais 
no decorrer desta excursão?" 
(Classificarem ordem crescente) 
__ Passeio na flroesta 
__ Conferências/palestras , 
__ Visitas às populações locais 

Pesca 
Banho nos rios 

__ Focagem de jacaré 
__ Observação da Natureza 
__ Visita de Manaus 
__ . Aspectos Culturais 
__ Outros ( específicaf) 

4. Você recebeu documentos para ler?: 
Sim O Não O 

Explicações?: Sim O Não O 
Quais assuntos foram abordados? (circundai) 
Fauna 
História da região 
Ecossistemas da região 
População indígena 
Plantas 
Desmatamento 
População locar ("caboclos") 
Situação sócio-política e econômica da Amazônia 
Outros ( especificai) 

Qual é a duração da sua estadia na 
Amazônia?: no Brasil:? 

5. Caso contrário: Quais assuntos você 
gostaria que fosse abordados? (especificar) 

6. Qual é sua opinião a respeito do nível de 
qualificação de seu guia local? (circundar) 

Muito bom Médio Ruim Bom 

7. Você já ouviu falar· do conceito de 
"Ecoturismo"? 

Sim O Não O . 

8. Como você o definiria? 

9.Você considerou esta 
sendo do ecoturismo? 
Porque?: 

excursão como 
Sim O Não O 

10. Nestes·três últimos anos, quantas vezes 
você viajou especialmente para visitar 
uma floresta, um parque natural, uma 
área protegida, etc •• ? 

vezes Onde? 
Duração de sua estadia? 

11. Você considera-se um ecoturista? 

Sim O Não O 

- -- --·-- %!·--·- 



12. Você visitou populações locais durante 
esta excursão? Sim L1 Não O 

13. Qual foi sua impressão durante esta 
visita? (circundar) 
Muito boa Boa Média Ruim 

14. Você gastou dinheiro nesta comuni 
dade? 

Sim O Não O 
Bebidas Alimentos Artesanato 

Outros ( especificar) 

15. Como essa visita poderia ser melho 
rada? 

16. Você tem conhecimento de associa 
ções ou ONG locais envolvidos na 
preserva-ção/conservação do Meio 
Ambiente na Amazônia? Sim O 
Não O 
Quais? 

17. Você visitou unia Área Protegida 
(pública) no decorrer desta viagem? 

Sim O Não O 
Quais? 

18. Você aceitaria pagar uma taxa 
especial sabendo que o seu dinheiro 
iria diretamente para melhorar a 
situação de uma comunidade local 
(posto saúde, escola, etc.)? 

Sim O Não O 

Caso sim, quanto você estaria disposto a 
dar? 
US$5 $10 $25 $50 $75 >$100 

19. Você gastou dinheiro em Manaus? 
(circundar) 

Bebidas Alimentos Artesanato 
Outros (especificar): 

20. Você. comprou lembranças durante 
esta excursão? Sim O Não C 
O que? 
Quanto você gastou? 

Existe um tipo de lembrança que você' 
·· gostaria de comprar e não achou? 

Sim 11 Não O 
O que? 

21. Esta excursão correspondeu à sua 
expectativa? Sim O Não O 

22. Você achou que essa excursão valeu o 
preço que pagou? 

Sim O Não O 

23. Você vai visitar outros lugares no Brasil? 
Sim O Não O 

24. As condições de segurança desta excur 
são eram adequadas? 
Sim O Não O 

25. Sexo: Masc. O fem. O 

26. Qual é a sua idade? anos 

27. Residência (Cidade, Estado, País): 

28. Profissão: ------------- 

29. Você pertence a uma assocraçao 
ambientalista ou você lê revistas sobre a 
natureza ou o meio ambiente? 

Sim O Não O 

30. Qual é seu nível escolar? (ârcundar) 
2º Grau - Superior - Pós-graduado 
Outro ( especificaf) 

31. Você viaja atualmente com: (circundar) 

Amigo(s) Família 
Grupo de estudantes? 

Cônjuge Só 
Outro ( especifican 

32. Qual é sua renda anual: 
R$ _}ano 

33. Você tem algum comentário a fazer? 

OBRIGADO POR TER USADO SEU TEMPO PARA 
PREENCHER ESTE QUESTIONÁRIO ! 
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Uj~O~OO Ujw]@G@OO U@~@~~ 
Wow@~000 Wu1@~Díl 9 Torre 1- Recepção, Restaurante, Sala de Lazer, Mini-Auditório 

Tower 1 - Recepition desk, Restaurant; Recreation Room, Sma/1-Audítorium 
Torre 2- 42. apartamentos e Suite Presidencial · 
Tower 2-42 rooms and Presidencial Suite 
3 - Casa do Tarzan (3 - Tarzan House) 
Torre 4 - 42 apartamentos, Suite Imperial e Suite Real 
Tower 4 - 42 Rooms, Imperial Suite and Royal Suite 
Torre 5 - 44 apartamentos, Suite Divina, Suite Suprema e Suite Celestial 
Tower s·- 44 Rooms, Divine Suite, Supreme Suite and Celestral 
Torre 6- 67 apartamentos, Suite Cósmica, Suite Estrelar 1 e 2 e Suite;Solar 1 e 2 
Tower 6 - 67 Rooms, Cosmos Suite, Starlight Suite 1 and 2 and Sunlight Suite 1and 2 
Torre 7 -Auditório, Museu, Restaurante, SPA 
Tower 7 -Auditorium, Museum, Restaurant, Museum, SPA 
8 • Torre da Amizade Mundial (Wor/d Friendship Tower) 
9 • Torre da Paz Mundial ( World Peace Tower) 
1 O - Piscina (Swimming Pool) 
11 - Chapéu de Palha (Straw Hat Bulding) 
12 - Heliporto (Heliport) 
13- STAFF {STAFF) 
14 - Futuro Ariaú 2 ( Ariaú 2 Future) 

A quinta maravilha do mundo na selva. 



THE FASCINATING STORY OF SUCCESS AND BEAUTY 
ARIAÚ AMAZON TOWERS 

Near Manaus - Amazonas · Brazil 

ln 1982, after serving for over 16 years in the Brazilian Army; specialised in action and 
survival in the jungle of lhe Amazon, the attorney FRANCISCO RITTA BERNADINO, 
decided to start the ECO-TURISM in Manaus region. 

First, he built in Manaus, the MÔNACO HOTEL with 120 rooms, which was inaugurated by · 
JACQUES COUSTEAU and used his produclion group foroverone year. Dr RITTA, as Itiends 
like to cal/ him, considers lhe MÔNACO HOTEL as a "bridge between the modem World and 
the Rain Forest ", where his heart is planted. 

ln 1984, Dr RITTA iniciated lhe construclion of ajungle Hotel, which he nemeti ARIAÚ JUNGLE 
TOWER and which he started to operate in 1986, with only 8 rooms and 1 boat ... The sucess 
and lhe fame of this sma/1 operation was so big, that today the ARIAÚ AMAZON TOWERS 
has 7 Towers with 200_rooms, 10 Presidential and Royal Suites, 4 large Conierence rooms, 
each with lhe capacity for 70 people, and one for 350 people, 2 Panoramic Restauranf, 
Theatre for 150 people, Large Exposition facilites, Air Conditioned, Redto-Communicetion, 
Telephone, Fax, Television, Cable TV. Internet, and ali modem comfort includíng 2 very high 
observetion towers, which dominate the cerpet of the tree-toos, ai! this inctudinq over 20 
speed-boats, which cen carry over 630 people at the sarne time. Due to lhe excelleni 
seies-promotion and organizalion, ,hc/uding lhe perticipetion in ai/ of the intemetionzl Events, 
lhe yearly growth of visitors is of 50% 

From lhe initial investmenf of $50.000,00 in 1984 the TOTAL INVESTMENT IS, so far, of 
$12. 000. 000, 00 and with the actual additional investment of S 5. 000. 000, 00 for lhe 
construction of "AR/A ú 2", whict: wi/1 have, among other nove/fies one Tower with 104 rooms, 
wi/1 be of$17.000.000,00 

The total numberofvisitors in 1997, was 14.000 people, but Dr. RITTA's goal for, as ot, year 
2.000 is to have 4.000 visitors eech month. ARIAÚ AMAZON TOWERS was honored, many 
times, by lhe famous visitors, among them: the Presídent of Germany- Mr. Rorman Herzog, 
Prime Minister of Germany Mr Helmut Kohl, Ex- President of USA Mr. Jimmy Carter, CEO of 
Microsoft Cop., Mr Bill Gates, and Ambassàdor from many countries. .sinqers and actors 
such us Ju/io lglesias, 0/ivia Newton John, Romen Polanski, Brigitfe Fonda and may others. 

ln 1995, Dr RITTA has builcf THE AMAZON F!SHING LODGE by the solimões River and In 
May of 1997, lhe Film Director end'Ecotoqist ZYGMUNT SULISTROWSK!, owner of THE 
GREEN LAND LODGE became associated with DR. RITTA, resu/fing in the creation of the 
LARGEST COMPLEX OF ECOLOGICAL TOURISM /N THE WORLO. 

WELCOME.TO THE AMAZON, ANO ENJOY OUR ECOLOG/CAL TOURISM ! 
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Code-of Ethics for Guests- 
1. Experience the friendllness of our 

people and welcoming splrlt of 
our communities . 

2.. Help us to preserve these 
attrlbutes by respectlng our 
traditlons ,customs and local 
regulatíons. 

3. Enjoy our dlverse natural and 
cultural heritage and help us to 
protect and preserve lt. 

4. Asslst · us in our conservatlon 
efforts through the efflclent use 
resources , lncluding energy and 
water. 

5. Avold actlvities which threaten 
wlldlife or plant populatlons or 
whlch may be potentlally 
damaglng to our natural 
envlronment . 

NATURE SAFARIS donates a certaln 
percentage of tts earnlngs to a 
sustainable development program of 
the Uaupés Foundatlon rn thls area. 
This Foundatlon helps support the 
local comunlty and the lndlan trlbes 
of the upper Rio Negro by creatlng 
programs of health r educatlon and 
Nature conservation. 

1 

The most important thlng to brlng· 
on any trips Is your cheerful: 
acceptance of whatever surprlses 
the wilderness may hold ln store 
.We wish you a pleasant and · 
rewardlng visit and Jook forward . 
to welcomlng you agaln soon 1 

Timetable 

Breakfast 07:00 AM 

Moming excursion 08:15 AM 

1 I Lunch 12:00 AM ,, 
'• 

Afternoon excursion 03:lSPM 

Dinner 07:00 PM 

Night excursion 08:15 PM 

VISIT OUR SITE 
www.natsafaris.com 

MANAUS 
P.O.Box 1842 
69.037-910 Manaus /Am 
Brazil 
Phone (092) 656-3357 
Fax (092) 656-6101 
E-mail: natsafaris@internext.com. br 

RIO DE JANEIRO : 
Rua Navarro ,60 Apto 201 
22.251-190 Rio de Janeiro 
Brazil 
Phone/Fax : ( 021) 502 2208 
E-mall :natsafarls@hlghway.com.br 

l \ 

AMAZON LODGE 
Amazonas· Brazll 

· Dear Guest, 
Welcome to the AMAZON LODGE ! 
Our staff Is here to do everythlng 
possible to make your stay as pleas 
ant and memorable as posslble. 
Here are bits of lnformatlon which 
wlll be of use to you during your 
vlslt. - 
AMAZON LODGE has been rnaugu 
rated ln 1982, and was the flrst of 
lts style ln the Brazilran Amazon , 
belng the ploneer for the past 16 
years. The ldea Is to show the 
AMAZON BIOMES to the forelgners 
ln a reglon , whlch Is surrounded by 
brownish waters r where our three 
maln ecosystems appear to be in 
tact: 

- the Terra Firme forest 
the Igapó forest 
the Várzea forest 

·A great area l 



AMAZON LODGE was created by Heinz 
Gerth , a dlrector of Nature Safaris , 

he also ls the presldent or the \JAUPÉS 
FOUNDATION. 
The archltecture of AMAZON LODGE 
was carefuUy deslgned to resemble a typ 
lcal caboclo house ar thatched hut . Local 
materiais such as Pau-Brasil (Brazll· 
Wood) , açacu (the blg trunks), macacaú 
ba , aquarlquara , violeta and louro 
woods were used because of thelr avau 
ablllty and conservatlon aspects . 
Food : Food served on the lodge Is 
mainly local productlon . ln arder to 
maintain our convlctlon on self sustam 
able tourísrn development , we tnvoíve 
the local comunlty wlth the production of 
vegetables , frults and fish catching .To 
not overfish the area the Uaupés Founda 
tlon enrlches the area every year with 
enough (aleylnes) , not affectlng the bal 
ance of the ecosystem . Ask vour gulde lf 
you would llke more lnformatlon . 
Bar : Severa! favorlte refreshments are 
avallable at our lodge bar , lncluding beer, 
wine, mineral waters and ... popcorn! 
Actlvltles : If you would Hke to paddle a 
dug-out canoe , pleàse speak to one or 
our staff. 
(P.S.: please paddle and peddle at your 
own rlsk , we can assume no rasponsabtl 
ity for any ''accldents") . 
Our staff will inform you of any potentially 
hazardous " Potholes "l Paddles, and 
playing cards are available for your en 
joyment , just ask l 
Enjoy careful where you spectacular prl 
vate lagoon , but be careful wnere you 
swim I Avold swlmmlng ln stlll water 
because smaU stlng-rays llke to take naps 
there. 
If in doubt , ask a staff rnember to show 
you the best place for a dlp. 

lnsects : Please dorrt piev wlth frogs and other 
animal /lnsect frlend as they can be polsonousl 
Vital Systems - ours and yours : 

· Although standards of hyglene at AMAZON 
LODGE are very hlgh , mlld digestive upsets 
are not uncommon when . you travei to a new 
ptace . Otten , lt Is best to let lt run lts course . 
Eat very flttle and drlnk a lot • carbonated 
drínks are best , but avoid aícono! (we 
sometlmes flnd tnat a "overdose "Is the cause 
or the problem 1 ) We recornmend to drink at 
least 1 1/2 llter of water a day . 
Headacches and colds are often the result of 
Jack of llquld ln the body .The securlty of 
our guests Is our flrst commandment . Thls 
goes over personal securlty , belonglngs , food 
( frults , salads ) , Ice , water etc ... 
ln order to malntaln the maxlmum amount of 
peace and qulet at the lodge , and not disturb 
the nelghbourlng wlldllfe , we have low - 
lmpact generator and use altemative sources of 
energy ( 12 V ) for the rooms , tne kltchen and 
services areas . Please be sure to tum off the 
llghts when vou leave your room . 110V energy 
Is restricted to eventng hours. 
As NATURE SAFARIS Is very concerned wlth 
ou fraQlle envlronment , we are constantly 
searchlnç for ways to re-cycle and create the 
mlnlmum amount of lmpact on the Amazonlan 
Ecosystem .One our most recent measures Is to 
ellminate any type of dlsposable ptastJc products 
such as cups , food contalners , etc. These 
plastlc products wlll be replaced wlth glass , or 
other "envlronment frlendly "material. 
For a tong time we nave separated our waste 
materiais ; paper , cans , organlc etc., ln orcer 
to re-cycle . On the subject or waste , the lodge 
has a blologlcal septtc tank system r whlch we 
e.ali "Ice cream" and whlch does not pollute our 
clean rtver water . Where the tank Is ernptted a 
distance away ln the jungle , one finds the 
world's tastles bananas growing I We caH this 
orçante gardenlng Amazon stvle ... 
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Clothlng : Feel at ease and at home , 
be lt ln bathing clothes or snorts ano 
T ·Shlrt . We use long trousers , socks 
and shoes (snlkers ) only when we go 
tnto the jungle. 
Smoklng : lf you are a. smoker , we 
klndly request that vou extingulsh 
clgarettes very weJJ t especlally ln rooms 
and around the lodge . Don't forget that 
the clgarette butts are not bto 
degradable . So please put them .ln 
ashtrays. 
Problems : Please help us to malntain 
the lodge ln the best posslble condltlon 
for your enjoyment -, by reportlng any i · 
teakS or other problems you see , as · 
soon, as posslble 
Tlpplng : We are often asked ebout 
tlpplng . or course , tlpplng Is entirely up 
to you . Personally , we feel that the 
poínt of tlpplng Is to reward and moti 
vete exceüent service . We would llke to 
thlnk that our guldes and staff merit tips 
• lf the service Is onlv acceptabte , we 
suggest vou tlp rnoderatelv lf at ali . 1f 
the service Is exceJJent , generous tlps 
, lf you can afford it , heip us motivate 
our s~ff . If the leve! of service Is 
unac.ceptable , please let us know we 
can Improve . A good guldellne ls about 
what you would pay for slmllar services 
ln your own country . You may tlp guides 
dtrectly . Tlps for malds ano cooks çio ln 
the box at the receptlon desk. 
Thank you 
NATURE SAFARIS· 
Notes 

..... , · . 


