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RESUMO 

 

Este estudo trata da necessidade de implantação de um sistema de classificação 
hoteleira que contemple alojamentos de floresta, tendo em vista que o atual sistema 
brasileiro de classificação hoteleira, SBClass, prevê critérios que regulamentam 
alguns meios de hospedagem, a maioria típicos de zonas urbanas. O SBClass, 
implantado pelo Ministério do Turismo (MTur) em 2010, ainda não considera meios 
de hospedagem peculiares de algumas regiões do Brasil, tal como a Amazônia. 
Destaca-se que um sistema de classificação impulsiona que estrutura e serviços 
sejam de qualidade reconhecida. A pesquisa, portanto, teve como objetivos 
principais reconhecer o universo tipológico dos alojamentos de floresta e apresentar 
subsídios para um modelo de classificação específico. Dados secundários e 
primários da pesquisa foram explorados e descritos a partir de análise qualitativa e 
quantitativa em três empreendimentos no Amazonas. Considerou-se que, embora 
com geografia e estrutura física semelhantes, os alojamentos investigados não 
possuem o mesmo padrão na qualidade dos serviços oferecidos. Ademais, 
conhecem superficialmente a proposta do órgão oficial de Turismo do Estado para 
classificação de alojamentos de floresta, o que comprometeu as respectivas 
opiniões acerca da influência de um sistema classificatório no turismo e sua cadeia. 
Da mesma forma, detectou-se que apenas 30% dos hóspedes possuem algum 
conhecimento sobre classificação hoteleira e sua essência. Dessa maneira, sugere-
se que o SBClass seja difundido pelo MTur e demais órgãos competentes e que as 
discussões sobre uma classificação específica sejam amadurecidas. Esses são os 
principais subsídios com vistas à melhoria dos serviços e, consequentemente, 
fortalecimento de práticas sustentáveis no turismo.  
 
Palavras-chaves: Sistema de Classificação Hoteleira. Alojamentos de Floresta. 
Amazonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study addresses the need to implement a rating system that includes hotel 
accommodations forest, given that the current Brazilian system of hotel classification, 
SBClass provides criteria that regulate some lodging facilities, typical of most urban 
areas. The SBClass, implemented by the Ministry of Tourism (Tourism Ministry) in 
2010, still does not consider hosting means peculiar to some regions in Brazil, such 
as the Amazon. It is noteworthy that a classification system that drives the structure 
and quality of services are recognized. The study therefore aimed to recognize the 
main typological universe of rental subsidies for forest and present a classification 
model specific. Secondary data and primary research were explored and described 
from qualitative and quantitative analysis in three projects in the Amazon. It was 
considered that, although with similar geography and physical structure, the barracks 
investigated do not have the same standard in the quality of services offered. 
Moreover, the proposal superficially know the official organ of the State Tourism 
Accomodation for classification of forest, which compromised their opinions about the 
influence of a classification system in tourism and its chain. Likewise, it was found 
that only 30% of guests have some knowledge of hotel classification and its essence. 
Thus, it is suggested that the SBClass is diffused by the Tourism Ministry and other 
relevant bodies and that discussions about a specific classification are mature. These 
are the main benefits with a view to improving services and thereby strengthening 
sustainable practices in tourism. 
 

Keywords: Classification System Hospitality. Accommodation Forest. Amazon 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com formação em Turismo pela Universidade do Ceará, desde 2000 e com 

especialização em Administração e Organização de Eventos, pela Universidade 

Estadual do Ceará, atuamos como docente no curso de Turismo e Tecnologia em 

Hotelaria há 10 anos e ao longo dessa experiência observamos um expressivo 

crescimento da atividade turística. Este fato pode ser justificado, principalmente, por 

duas situações. Em primeiro lugar, destaca-se o crescente desejo das pessoas, 

quando em seus momentos de lazer, em conhecer diferentes culturas, desfrutar de 

locais de natureza exuberante, com paisagens singulares, livrando-se do estresse 

provocado pela vida nos centros urbanos. A segunda situação que se coloca é o 

crescente interesse na atividade turística, por parte do setor público e também por 

parte da iniciativa privada, em função dos impactos positivos e negativos 

decorrentes nesse setor. 

O turismo de natureza é o principal atrativo dos roteiros turísticos do 

Amazonas. O visitante tem a oportunidade de conhecer, aprender e valorizar a 

importância da floresta tropical e os habitantes que nela vivem, sendo eles os 

principais responsáveis pela sua conservação. Esse tipo de turismo no Estado faz 

parte dos roteiros oferecidos pelas agências nos programas de barco, passeios pela 

floresta e pernoites nos alojamentos de floresta. 

Um meio de hospedagem em destino essencialmente ecoturístico, como a 

Amazônia, pode ser considerado a chave que abre as portas para um mundo 

desconhecido e mágico que o turista deseja explorar e, quando possível, dominar. 

Essa chave (o alojamento de floresta) abre as portas para um mundo novo que o 

turista sonha desvendar, para então, poder compreender todos os mistérios da 

natureza. 

 Constata-se através dos indicadores de turismo da Amazonastur (2010), 

que o destino Amazonas tem nos atrativos e recursos naturais o principal 

componente de sua singularidade. A presença da floresta tropical amazônica 

extremamente preservada no Estado, sua biodiversidade, as cachoeiras em meio à 

floresta e a possibilidade de convivência com tamanha exuberância propiciada pelos 

alojamentos de floresta são um grande diferencial para o Estado.  
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Também são componentes estruturados desta oferta natural os próprios 

empreendimentos de selva presentes no Estado, objeto de estudo dessa pesquisa. 

Apesar de serem componentes da oferta de serviços turísticos, os alojamentos de 

floresta funcionam não apenas como um serviço, mas acabam atraindo demanda 

para o Amazonas por si só, atraída não apenas por suas instalações, mas pelo 

contato que proporcionam com a natureza. 

Compreende-se que empreendimentos de selva ou como são conhecidos 

hotéis de selva ou alojamento de floresta são estabelecimentos fixos, localizados 

nas margens dos rios, lagos ou em terra firme (TEIXEIRA, 2006). Logo, estes 

procuram promover uma interação do homem com a natureza e, por essa razão, se 

diferem da hotelaria urbana, os quais possuem um sistema de classificação para 

poder garantir a qualidade dos serviços. Portanto, considerando os demais 

subsistemas do turismo, percebemos que os meios de hospedagem de turismo são 

equipamentos indispensáveis para o funcionamento do Sistema Turístico, uma vez 

que os hotéis constituem, junto com os atrativos naturais e culturais e os demais 

serviços, a base do produto turístico de núcleo ou região. Entretanto, para que os 

equipamentos hoteleiros, especificamente os alojamentos de floresta, funcionem de 

maneira eficaz e sejam operacionalizados satisfatoriamente, devem sofrer 

determinadas adequações. Por se tratar de um equipamento instalado em plena 

floresta, onde a prioridade é a conservação do meio ambiente natural e humano há 

que se considerar os benefícios econômicos à natureza e à sociedade. 

Ao considerar que os alojamentos de floresta instalados no Estado do 

Amazonas e comparando-os aos meios de hospedagem tradicionais, observa-se 

que os mesmos tiveram que realizar uma série de adaptações de natureza estrutural 

e operacional por conta das características e particularidades deste ecossistema. 

Com base em Nelson (2004), essas especificidades devem levar em consideração 

os seguintes itens: o projeto arquitetônico deve considerar o leito dos rios, vazante e 

cheias e também evitar a supressão da vegetação; destinação dos efluentes e do 

lixo deve ser cuidadosamente definidos; as atividades de lazer oferecidas devem ser 

condizentes com os princípios de sustentabilidade, incluindo os aspectos de 

educação ambiental; capacitação de colaboradores deve incorporar técnicas que 

minimizem o uso de recursos não renováveis; a população local deve participar 

ativamente da operação do empreendimento.  
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Em 2010, o Ministério do Turismo e a Sociedade Brasileira de Metrologia e 

Sociedade Civil publicaram o novo sistema de classificação da hotelaria urbana, 

como um instrumento reconhecido oficialmente para divulgar informações claras e 

objetivas sobre os meios de hospedagem, sendo um importante mecanismo de 

comunicação com o mercado e o modo mais adequado para o consumidor escolher 

quais os meios de hospedagem deseja utilizar.  

Constata-se que no Amazonas, onde um dos principais produtos do turismo é a 

oferta de empreendimentos hoteleiros construídos na floresta não existe uma 

classificação específica para o alojamento de floresta, assim como no restante da 

Amazônia Brasileira, uma vez que este meio de hospedagem difere da hotelaria 

urbana, tanto pela sua estrutura física e serviços ofertados, quanto pelo seu espaço 

geográfico afetado diretamente pelo empreendimento, onde há necessidade de se 

conservar os recursos naturais existentes ao seu entorno. Além disso, o 

gerenciamento dos alojamentos de floresta deve se adaptar às características 

específicas do segmento. 

Considerando o contexto exposto, o problema deste estudo reside na 

necessidade de reconhecimento do universo tipológico dos assim conhecidos hotéis 

de selva, sendo essa uma condição necessária ao desenvolvimento de uma 

classificação para os alojamentos de floresta no estado do Amazonas. Em 

decorrência deste problema, o objetivo geral estabelecido para a pesquisa é o de 

reconhecer a importância da classificação para os alojamentos de floresta no Estado 

do Amazonas. Para o atendimento a este objetivo foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: a) Apresentar as tipologias e classificações existentes a 

nível internacional para a hotelaria de selva; b) Descrever o histórico das tipologias e 

classificação dos alojamentos de selva do Amazonas desde a sua implantação até 

os momentos atuais; e c) Elencar princípios norteadores para uma classificação nos 

alojamentos de selva. 

Duas razões instigaram o interesse por esta pesquisa, a primeira foi justamente 

uma lacuna de conhecimento no que se referia aos alojamentos de floresta, 

especificamente no que tange à classificação apropriada para este equipamento 

diante das características distintas à hotelaria urbana. A segunda aconteceu após 

constatar a importância dos alojamentos de floresta como fio condutor do 

desenvolvimento econômico e sustentável para o Estado do Amazonas. 
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Como docente, da área de Turismo e Tecnologia e Hotelaria, atuante no 

Estado do Amazonas, acredita-se que tal estudo venha contribuir com novos 

conhecimentos para a academia, ao tratar da importância de uma classificação 

como ferramenta de qualidade na prestação de serviço ou como diferencial 

competitivo, assim como inovação para o trade e para a sociedade, através do 

fortalecimento deste segmento, pelo qual a comunidade venha a se beneficiar.  

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira - ABIH, no que se 

refere à hotelaria urbana, diversos estudos técnicos e o atual cenário de mercado 

apontam para que, no médio prazo, a sobrevivência da hotelaria estará 

intrinsecamente relacionada com a atratividade exercida pelo destino turístico onde 

está localizado um hotel e com as características do próprio estabelecimento. 

Reconhecendo nestas características dos alojamentos de floresta uma latente 

potencialidade, admite-se que estes equipamentos ecoturísticos podem contribuir 

significativamente para o desenvolvimento econômico e sustentável das regiões nas 

quais estão implantados.  

Por tanto, neste estudo, baseado em dados teóricos e em pesquisa de 

campo, analisam-se os alojamentos de floresta e a forma como estes 

empreendimentos estão interagindo com o meio ambiente local, com as 

comunidades envolvidas, a qualidade dos serviços ofertados de acordo com os 

diferentes atrativos e atividades ofertados, e que possibilite a distinção e a 

comparação entre os diversos equipamentos de hospedagem existentes no Estado 

do Amazonas, na perspectiva de uma futura tipificação e classificação dos mesmos.  

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos, alicerçados em temáticas 

e procedimentos metodológicos que possibilitaram um melhor entendimento e 

desenvolvimento dessa pesquisa. No primeiro capítulo foram abordadas questões 

que remetem ao desenvolvimento do turismo sustentável e da sustentabilidade nos 

meios de hospedagem bem como sua certificação. O segundo capítulo 

contextualizará a atividade e as características dos alojamentos de floresta no Brasil 

e a importância de um sistema de classificação hoteleiro específico para esse 

segmento. Seguem-se a metodologia envolvendo a tipificação da pesquisa e os 

procedimentos metodológicos. Já no capítulo quatro será apresentada a análise dos 

resultados do objeto de estudo dessa dissertação.  Desta forma, nessa seção esses 

equipamentos hoteleiros serão contextualizados em sua relação com o bioma 
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Amazônico. A seguir, os alojamentos de floresta escolhidos como objeto de análise 

desta pesquisa serão apresentados, justificados e caracterizados, possibilitando 

assim, indícios para uma futura classificação.  
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1 TURISMO, SUSTENTABILIDADE E MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

Sempre que se fala em turismo, associamos o termo viagem, aos 

deslocamentos humanos de uma localidade (cidade, país ou região) a outra. 

A viagem é sem dúvida, a forma mais concreta de manifestação do turismo. 

Mas, o turismo é muito mais que isso. É também um campo de atividade 

profissional, que exige pessoal preparado para criar e gerenciar os serviços 

necessários a sua execução, além de ser um dos setores que mais cresce na 

economia mundial, atraindo investidores, gerando renda e empregos diretos e 

indiretos, além de ser um incentivador cultural e causar diversas mudanças sociais. 

E o fato de não haver definições aceitas universalmente tem dificultado a 

compreensão e a clareza do fenômeno, sendo este tão complexo (ANDRADE,1998). 

O turismo como hoje o conhecemos, relacionado a viagens realizadas para 

fins de lazer, ou seja, de utilização de tempo livre de que dispomos, depois de 

atendida as necessidades básicas da vida e as obrigações de trabalho, é um 

fenômeno relativamente recente. O cenário propício aos movimentos turísticos 

ocorridos em meados do século XIX foram sem dúvida, as mudanças socioculturais 

produzidas pela passagem do capitalismo1 comercial ou mercantil ao capitalismo 

industrial (CAMPOS, 2003). 

Com o capitalismo, separam-se os espaços de moradia e trabalho, além de 

dispor de tempo para as atividades prazerosas, tornou-se uma necessidade para 

que os trabalhadores pudessem recompor-se das horas e dias trabalhados. Desta 

forma, o conceito de lazer ganha o sentido de tempo livre2 para que os indivíduos 

possam viver melhor.  

 

                                                             
1
 Capitalismo é o sistema socioeconômico em que os meios de produção (terras, matéria-prima, 

instrumentos de trabalho) não pertencem aos trabalhadores, mas constituem propriedade privada 

daqueles que detêm o capital – os capitalistas. 

2
 Tempo Livre: Momento em que não é preciso trabalhar, ou se fazer qualquer outra atividade 

importante em termos de obrigação; o mesmo pode ser administrado como uma hora para descansar, 

praticar atividades prazerosas (ANDRADE, 2000). 
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De acordo com Campos (2003, p. 14), a partir de 1950, o turismo apresenta 

expressivo desenvolvimento, em função de um conjunto de fatores que, mais tarde, 

irá determinar um novo estilo de vida em todo o planeta. O pós-guerra trará 

inúmeras mudanças culturais as quais serão responsáveis por um novo estilo de 

vida, que favorecerá o desenvolvimento do turismo. Durante esse período, houve 

muitos investimentos em pesquisas, realizado por países desenvolvidos, onde essas 

pesquisas favoreceram a criação de um parque industrial informatizado, permitindo 

fluxos de informações eficientes e a administração racional da produção, o que deu 

margem à formação de uma economia forte, com acentuado crescimento do setor 

de comércio e serviços, onde se inclui o turismo. 

No contexto geral de uma economia forte faz-se necessário a formação de 

profissionais capacitados e qualificados para trabalhar com a informação. Tais 

mudanças trouxeram benefícios para a classe trabalhadora como férias 

remuneradas e 13° salário. Tais conquistas sociais criaram um quadro favorável às 

viagens, no qual o contato com outros povos e outras culturas passou a ser 

valorizado, inclusive como forma de conhecimento e informação. 

Segundo CAMPOS (2003, p.16), o surgimento do turismo, não foi um fato 

isolado, o mesmo começa ligado ao capitalismo e ao desenvolvimento tecnológico. 

Para incitar esta afirmação, o autor enfatiza que: 

 

[...] É o capitalismo que determina quem viaja, e a tecnologia diz como. As 
classes altas consomem turismo individual, e as médias, turismo de massa. 
Há instituições preocupadas com o turismo social, porém a crise econômica 
do final da década de 90 está diminuindo a faixa da população que tem 
acesso ao turismo. 

 

Para a economia, a unificação das empresas, e de países, em conglomerados 

ou blocos econômicos, dá a este segmento um significado mais internacional e 

abrangente, propiciando uma articulação em várias áreas, principalmente as 

relacionadas com a cultura, educação, artes e lazer, o que valorizou e intensificou o 

turismo, tornando-o um mercado extremamente promissor. 

Ignarra (2003) relata que o mercado turístico é constituído pelo conjunto dos 

consumidores de turismo e pela totalidade da oferta de produtos turísticos. Este 

conceito é bastante utilizado pelos economistas. Já os profissionais de marketing, 
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definem o mercado como um conjunto de compradores de determinado produto, e 

os vendedores desse produto formariam a indústria. Por sua vez, Kloter (1996, p. 

16), destaca que “O mercado consiste em todos os consumidores potenciais que 

compartilham de uma necessidade ou desejo específico, dispostos e habilitados 

para fazer uma troca que satisfaça essa necessidade ou desejo”. 

De acordo com Beni (1998), os mercados constituem um sistema de 

informação que permite a milhares de agentes econômicos, produtores e 

consumidores, até certo ponto isolados entre si, tomar as decisões essenciais para 

que toda a sociedade possa alcançar as três eficiências, atributiva, produtiva e 

distributiva.  

Na cultura contemporânea o termo mercado tem sido utilizado de forma 

informal para designar vários tipos de agrupamentos, como mercados de produtos, 

mercados geográficos, ou ainda, mercados demográficos. Mas, em todos os inter-

relacionamentos, encontra-se a troca de dinheiro, fazendo com que a dinâmica dos 

mercados seja o preço (IGNARRA, 2003).  

Constata-se através da citação acima que os mercados alcançam seu 

equilíbrio por intermédio dos preços. Quando há consumidores desejando um certo 

produto, o preço se eleva, tal elevação passa a ser uma informação imprescindível 

para que  o produtor aumente sua produção, resultando em uma demanda ampliada. 

Desta forma afirma-se que o mercado depende da demanda3 e da oferta4. 

Onde a demanda turística é influenciada por diversos fatores, sendo eles: preços 

dos produtos, dos produtos concorrentes, dos produtos complementares, renda, 

disponibilidade de tempo livre, condições climáticas, etc. Sendo assim, percebe-se 

que o produto turístico compreende um conjunto de atrativos naturais e artificiais ou 

culturais, bem como a diversidade de serviços. Montejano (2001) complementa que 

a infraestrutura de bens e serviços como hospedagens, transportes e restauração 

constitui o conjunto da oferta turística para atender as necessidades da demanda.  

                                                             
3
 Demanda é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam e podem comprar a 

um dado preço e um determinado momento. ( CAMPOS, 2003) 

4
 Oferta é a quantidade de um bem ou serviço que está disponível ao mercado por um certo preço e 

período de tempo específico.  (CAMPOS, 2003) 
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Diante do exposto, observa-se que os meios de hospedagem constituem-se 

itens integrantes da composição da oferta turística, fato este que corrobora para o 

presente estudo, onde os alojamentos de floresta são equipamentos turísticos 

necessários para a estrutura da oferta hoteleira do destino Amazonas bem como um 

elemento de atratividade internacional e nacional.  

A infra-estrutura é a precondição para o desenvolvimento turístico, ou seja, 

conjunto de edificações, instalações e serviços, tanto públicos quanto privados, que 

possam garantir o mínimo de conforto à vida urbana (CAMPOS, 2003). O mesmo 

autor divide essa infra-estrutura em duas etapas: infra-estrutura básica (ruas, água, 

saneamento, iluminação pública, saúde) e em infra-estrutura turística (acesso, 

estradas, aeroportos, rodoviárias, portos e os equipamentos turísticos), nesse último, 

constitui-se os serviços específicos: agências de viagem, operadoras nos núcleos 

emissores5, agências de recepção nos núcleos receptores6, meios de hospedagem, 

rede gastronômica ampla e diversificada, transportadoras locais e entre os núcleos, 

rede turística de diversões ( casas de shows, estádios, parque de exposições,etc.). 

Portanto, ressalta-se a importância da hotelaria como parte integrante da infra-

estrutura turística de uma localidade e condição para o desenvolvimento de um 

destino turístico bem como componente para auxiliar no processo do bem receber. 

Os aspectos abordados até o presente momento deixam claro a ligação entre 

os meios de hospedagem como parte integrante da infra-estrutura do turismo, 

porém, não há como discutir os alojamentos de floresta sem pontuar questões 

pertinentes ao meio ambiente, principalmente no que tange a sustentabilidade no 

meios de hospedagem. Uma vez que para empreender em ambiente natural deve 

ser levado em consideração o conceito de sustentabilidade que está ligado, de 

acordo com Sancho (2001) a três fatos importantes: qualidade, continuidade e 

equilíbrio. Tais fatos devem ser relevantes no momento da implantação desses 

alojamentos harmonizando equipamento, comunidade e meio ambiente. Ruschmann 

(1997) reforça essa importância ao relatar a impossibilidade de desmembrar os 

impactos ambientais e suas consequências sobre as comunidades do entorno dos 

equipamentos de hospedagem. Desta forma ressaltamos importância da ligação do 

                                                             
5
 Núcleos emissores são os locais de onde saem os turistas (CAMPOS, 2003). 

6
 Núcleos recptores são os locais que recebem os turistas (CAMPOS, 2003). 
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turismo com os meios de hospedagem e a sustentabilidade num contexto 

econômico, ambiental e social para as práticas sustentáveis em um alojamento de 

floresta.  As discussões desses conceitos serão aprofundadas no item a seguir. 

 

1.1 Turismo e desenvolvimento sustentável 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado em 1987 como 

resultado da Assembléia Geral das Nações Unidas no relatório “Our common future” 

Nosso futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland. Nesse mesmo 

encontro foi criado a UNCED – Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. 

Este documento traduz algumas preocupações com o meio ambiente que já 

se instalavam na sociedade e definiu novos paradigmas que passaram a nortear as 

relações humanas a partir daquele momento. Apresenta três vertentes principais: 

crescimento econômico, eqüidade social e equilíbrio ecológico, induzindo um 

“espírito de responsabilidade comum” como processo de mudança no qual a 

exploração de recursos materiais, os investimentos financeiros e as rotas de 

desenvolvimento tecnológico deverão adquirir sentidos harmoniosos. Nele foi 

expresso pela primeira vez o conceito de “desenvolvimento sustentável” utilizado até 

os dias atuais e definido como àquele que “atende as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem as suas”, através 

da sustentabilidade, do desenvolvimento que compreende uma mudança nas 

relações econômicas, político-sociais, culturais e ecológicas (OLIVEIRA, 2004).  

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizado no Rio de Janeiro, deu impulso a um processo de 

sustentabilidade pela natureza e pela sociedade em longo prazo, recebendo o nome 

de Agenda 21. O que tornou a Agenda 21 tão significativa, foi o fato de que ela 

representou a primeira ocasião em que um programa abrangente de ações 

governamentais foi adotado por 182 governos. A Agenda é baseada em uma 

estrutura de temas destinados a apresentar uma estratégia geral para dar à 

atividade global uma trajetória mais sustentável (COOPER, 2001, OLIVEIRA, 2004). 

É importante compreender que o desenvolvimento sustentável se baseia na 

atuação coordenada de vários setores sociais. Cabe as empresas desenvolverem 
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ações que contribuam para o desenvolvimento global da sociedade não apenas 

suprindo suas carências, mas também contribuindo para a qualidade do 

desenvolvimento futuro da sociedade. A esta atitude e/ou postura empresarial 

chamamos de Responsabilidade Social Corporativa. Aos indivíduos está reservada a 

missão de compreender que deve haver um equilíbrio entre os interesses de curto 

prazo e a possibilidade de longevidade da sociedade e do meio ambiente como um 

todo,  suas ações são individuais e concentram-se nas opções conscientes em favor 

da ética, da identidade e da qualidade do bem estar coletivo. A contribuição da 

sociedade civil está em organizar e coordenar as ações dos grupos sociais. Desta 

forma, as organizações não governamentais atuam junto a indivíduos, empresas e 

governos orientando-os e, muitas vezes, pressionando-os a agir dentro dos 

preceitos da ética focando ao mesmo tempo o presente, o passado e futuro da 

coletividade. A função do governo, como ator da promoção do desenvolvimento 

sustentável, está na implementação de políticas que garantam a sustentabilidade do 

processo de desenvolvimento e na implementação de uma legislação que oriente, 

organize, limite e puna grupos ou indivíduos que desrespeitem as regras que visam 

garantir a sustentabilidade social, cultural, econômica e ambiental. 

Para Sancho (2001) o desenvolvimento sustentável está alicerçado em uma 

temática mais ampla de desenvolvimento turístico envolvendo critério sobre meio 

ambiente aspectos socioculturais e econômicos para ele o turismo sustentável é 

definido como modelo de desenvolvimento econômico que tem por objetivo: a) 

melhorar a qualidade de vida da população local, das pessoas que vivem e 

trabalham no local turístico; b) prover experiência de melhor qualidade para o 

visitante; c) manter a qualidade do meio ambiente; d) aumento dos níveis de 

rentabilidade econômica da atividade turística para os residentes locais; e) 

assegurar obtenção de lucros pelos empresários turísticos. 

É fundamental a aplicação destes conceitos ao processo de desenvolvimento 

de atividades relacionadas ao turismo. Planejar e desenvolver a atividade turística 

levando em consideração as carências, os anseios e as características da 

comunidade autóctone e trabalhar em busca de estratégias que superem as 

necessidades da sociedade a curto e longo prazo são ser ético, é ser socialmente 

responsável.  
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[...] o estudo do turismo deve ser direcionado para o desenvolvimento 
sustentável, conceito essencial para alcançar metas de desenvolvimento 
sem esgotar os recursos naturais e culturais nem deteriorar o meio 
ambiente. Entende-se que a proteção do meio ambiente e o êxito do 
desenvolvimento turístico são inseparáveis. (ANSARAH, 2001). 

 
A preocupação da gestão do turismo sustentável não deve ser apenas 

ambiental, mas também econômica, social, cultural, política e administrativa. 

Relacionar a atividade turística com o meio ambiente, com o desenvolvimento social 

e econômico é de suma importância para o desenvolvimento planejado e sustentável 

do setor. É preciso ter consciência e atenção para o fato de que danos e impactos 

causados pelo crescimento desordenado da atividade podem ocasionar mudanças 

significativas no meio ambiente. 

O desenvolvimento da atividade turística em determinada localidade é 

gerador de impactos diversos, que podem tanto afetar positiva quanto 

negativamente a comunidade e o meio ambiente local. O impacto econômico 

advindo do desenvolvimento do turismo deve contribuir para reduzir as 

desigualdades socioeconômicas e que, segundo Mendonça (MONTORO,2003 p.50) 

[...] a perspectiva sustentável deve considerar a relação entre pobreza 
ambiente e desenvolvimento, por meio de políticas de  engajamento das 
comunidades de atividades turísticas, de maneira a expandir as 
oportunidades de pequenos negócios, e oportunidades de emprego em 
todos os níveis  de operação, e não apenas nos mais baixos. 

 

Um conceito de Turismo Sustentável é apresentado por Salvatti (2004, p.16), 

onde o autor demonstra uma preocupação maior com a inclusão e melhoria da 

qualidade de vida das comunidades locais, ponto este que o conceito de 

sustentabilidade não prioriza. 

 

[...] O turismo sustentável, no contexto de uma estratégia para 
sustentabilidade ampla dos destinos turísticos, é aquele que mantém e onde 
possível, valoriza as características dos recursos naturais e culturais nos 
destinos, sustentando-as para as futuras gerações de comunidades, 
visitantes e empresários. 

 

Ao sugerir tal conceito, o autor apresenta modificações significativas ao 

conceito anteriormente utilizado, estabelecendo assim um aprofundamento das 

discussões relativas à temática, levando-se em conta, principalmente, as 

especificidades de cada realidade, em especial, aos países em desenvolvimento. 
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Apesar de contar com uma significativa aceitação no desenvolvimento 

turístico, o turismo sustentável não goza de uma posição de unanimidade entre os 

pesquisadores atuais, principalmente quando o mesmo é relacionado às questões 

sociais. Até mesmo o Relatório Brundtland, documento que define e propõe o 

desenvolvimento sustentável, apresenta aspectos contraditórios entre 

desenvolvimento e crescimento, estabelecendo uma relação direta e prioritária com 

a economia, conforme aponta Souza (2000, p. 75): 

 [...] o desenvolvimento sustentável, neste relatório, visaria não à 
manutenção da natureza em si, mas à manutenção dos fluxos de produção, 
investimentos, crescimento e disponibilidade de matérias primas e recursos 
naturais, dentro de uma concepção de meio ambiente como prestador de 
recursos para o sistema econômico e como fator de bem estar. A lógica do 
desenvolvimento sustentável, portanto, seria a lógica da “eficiência global." 

 

Santos Filho, em 2003, é mais incisivo ao alertar para as reais intenções dos 

grandes grupos internacionais, que buscam novas fronteiras para seus negócios 

sem se preocupar com os impactos que os mesmos causarão às comunidades: “Os 

grandes empresários estrangeiros buscam mostrar suas intenções de ecologistas, 

porém seus interesses estão acima de qualquer possibilidade de diminuir seus 

lucros” (p.374). 

Além disso, a base deste desenvolvimento não pode se pautar simplesmente 

na sua sustentabilidade, já que este, apesar de indicado, é de difícil alcance, 

principalmente para países em desenvolvimento, conforme destaca Frey (2001): 

 

Apesar da comunidade internacional se reportar unanimemente favorável à 
concepção de desenvolvimento sustentável, dificilmente consegue-se 
reconhecer esse suposto compromisso com a defesa do meio ambiente e 
das gerações futuras nas ações e medidas atuais. Pelo menos os 
resultados referentes às determinações de metas concretas nas 
conferências internacionais e às políticas públicas adotadas em boa parte 
dos países ficam significativamente aquém das recomendações que boa 
parte dos cientistas e ambientalistas considera indispensáveis a fim de 
alcançar a estabilização do clima mundial e um desenvolvimento 
ecologicamente sustentável (p.116). 

 

Como já foi visto, a definição de turismo sustentável engloba princípios nobres 

e ambiciosos ao mesmo. A indústria turística depende de muitas outras e por isso 

só, num mundo perfeito e de práticas totalmente sustentáveis, poderia a indústria 

operar totalmente de modo sustentável (HALL e LEW,1998). Por tanto, isso não quer 
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dizer que os profissionais de turismo e acadêmicos permaneçam discutindo 

definições, pois o verdadeiro desafio é o de estabelecer condições para que o 

turismo se torne parte do desenvolvimento sustentável. McMinn (1997) afirma que: 

 

[...] O grande desafio do turismo sustentável é enquadrá-la num contexto 
vasto, fazê-lo uma das muitas ferramentas do desenvolvimento e assegurar-
nos de que fica enraizado no contexto da comunidade local, bem como 
numa perspectiva global. 
 
 
 

Na ausência de uma definição universal para turismo sustentável, Mowforth e 

Munt (1998) referem-se, então, às vertentes geralmente utilizadas para examinar e 

determinar a prática sustentável dentro da atividade turística – os princípios que 

devem reger essa atividade. 

As vertentes para atingir o desenvolvimento sustentável são as mesmas que 

a atividade turística deverá escalar. Assim, a fim de evitar impactos, abordagens de 

ordem ambiental, social, cultural e econômica devem ser adotadas, critérios e 

indicadores estabelecidos e observados ao longo do desenvolvimento do produto 

turístico. Isso se aplica a uma excursão de barco, um passeio a uma reserva 

ecológica ou comunidade, como as práticas usadas num hotel (NELSON, 2004, 

p.39). Ilustrado no quadro 01. 

                           Quadro 01: As vertentes do Turismo Sustentável. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

                            

                         Fonte: NELSON, 2004. 
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Ainda na visão de Nelson (2004, p.39), conforme o quadro 1, essas 

vertentes do turismo sustentável devem atuar em um processo integrado. Sancho 

(2001, p 247) complementa essas vertentes, definindo como Sustentabilidade 

Ambiental ou Ecológica aquela que proporciona o desenvolvimento turístico 

compatível com a manutenção dos processos biológicos. A Sustentabilidade 

Sociocultural garante que a atividade turística se desenvolva sem prejudicar a 

cultura e os valores das populações locais, preservando a identidade. E por fim a 

Sustentabilidade Econômica proporciona um crescimento turístico eficiente 

gerando emprego e renda satisfatórios que garantam a continuidade para as 

gerações futuras e lucratividade sustentável para o empresário do setor.  

Lindberg et al. (1996) afirma que quando existem benefícios econômicos, as 

atitudes dos moradores para com o meio ambiente tornam-se positivas. Por outro 

lado, os residentes quando, prejudicados pela atividade turística, as suas atitudes 

podem até tornar-se problemáticas e prejudicar o turismo e a conservação.  

(LINDBERG, 2001). 

Para facilitar o desenvolvimento de um programa de turismo sustentável, a 

OMT (1997) estabeleceu nove áreas prioritárias direcionadas a órgãos 

governamentais, entidades nacionais de turismo e organizações de turismo. O alvo é 

estabelecer sistemas e procedimentos, e instalar o conceito de desenvolvimento 

sustentável, no centro dos mecanismos que tomam decisões. As nove áreas são: 

1. Avaliar a capacidade dos quadros regulatórios existentes: econômicos, e voluntários 

para atingir turismo sustentável; 

2. Avaliar as implicações sociais, econômicas, culturais e ambientais na operação da 

empresa ou organização; 

3. Proporcionar ao público programas de capacitação, educação e sensibilização 

4. Planejar para o desenvolvimento de turismo sustentável; 

5. Promover o livre trânsito de informação, habilidades e tecnologia entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento; 

6. Providenciar a participação de todos os setores da sociedade; 

7. Desenvolver produtos turísticos que visam a sustentabilidade; 

8. Avaliar e medir o progresso quanto à realização de práticas sustentáveis; 

9. Estabelecer parceiros para facilitar o desenvolvimento sustentável; 
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Com o exposto, observamos que se governos e atividades turísticas adotarem 

as diretrizes da OMT7 e estabelecerem as suas próprias práticas e critérios, 

conforme sua realidade ( por exemplo, o modo de construção de um alojamento de 

floresta na Amazônia deve diferenciar de um dos países nórdicos), então, a proteção 

da esfera ambiental e social garantem a viabilidade da atividade turística em curto e 

longo prazo, e ainda, garantem a exeqüibilidade econômica para a região. 

Toda a discussão discorrida nesta parte da pesquisa forneceu subsídios 

teóricos para a relevância da temática sustentabilidade na atividade turística e sua 

relação com os meios de hospedagem, tratado com maior detalhamento no item 1.2. 

 

1.2 SUSTENTABILIDADE EM MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

Para abordar as questões pertinentes relativas à sustentabilidade nos meios de 

hospedagem faz-se necessário uma contextualização dos conceitos de 

hospitalidade e ainda a historicidade da hotelaria no Brasil para facilitar a 

compreensão do desenvolvimento desse setor em consonância com os aspectos de 

sustentabilidade discutidos ao longo desse trabalho e de essencial importância como 

componente de entendimento dos alojamentos de floresta, objeto de estudo dessa 

pesquisa. 

Dentre os equipamentos que compõem a infraestrutura turística, os meios de 

hospedagem se destacam por serem imprescindíveis à viabilização do turismo em 

qualquer de uma de suas modalidades (CAMPOS, 2003). 

A ausência de uma rede hoteleira organizada e definida quanto à sua 

acomodação, acessibilidade, facilidade e preços, em relação à demanda, podem 

imobilizar ou até estagnar o desenvolvimento turístico de uma localidade com 

elevado potencial turístico, fazendo com que a mesma fique no estado natural, não 

causando nenhum impacto construtivo junto ao público consumidor do turismo. 

Ao longo da história dos deslocamentos humanos aconteceram diversas 

mudanças quanto ao conceito e tipologia dos meios de hospedagem, essas 

variações são bastante esclarecedoras quanto à importância da consolidação de um 

                                                             
7
 OMT – Organização Mundial de Turismo. 
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setor hoteleiro forte, como suporte ao desenvolvimento e à expansão do turismo 

(CAMPOS, 2003). 

De acordo com Dias (1990) e com a revista Panorama Setorial (1999), a 

palavra hotel origina-se do termo da língua francesa “hôtel”, que significava 

“residência do rei”. Esse termo também era utilizado para designar os edifícios 

suntuosos e imponentes pertencentes à aristocracia francesa como, por exemplo: o 

Hôtel dês Invalides, que desde 1670 abrigava oficiais e soldados inválidos da 

Pátria; Hôtel-de-Dieu, que abria suas portas para socorrer enfermos; Hôtel dês 

Postes (correio); Hôtel dês Finances, que era uma espécie de instituição 

financeira; Hôtel dês Monnaies; Hôtel de Ville, sede de municipalidade. Por volta do 

século XVIII, com alternativa aos albergues e hospedarias, alguns “hôtels” passaram 

a alugar quartos para fidalgos e altos funcionários, sendo assim associados a meios 

de hospedagem luxuosos. 

O comércio é o maior responsável, na história, pelas formas primárias de oferta 

hoteleira, pois foi a partir das rotas comerciais da antiguidade na Ásia, Europa e 

África, que geraram núcleos urbanos e centros de hospedagem para atender os 

viajantes (ANDRADE, 2000). 

Gonçalves (2004) enfatiza que a demanda por hotéis foi estimulada pelo 

incremento do turismo na Europa a partir do final do século XVII e início do XVIII, 

com a criação das estâncias balneárias8 e dos spas9. A expansão das ferrovias e o 

desenvolvimento dos barcos a vapor no século XIX impulsionaram o crescimento do 

número de viagens, desta forma, tornaram-se, os grandes responsáveis para o 

fomento do setor hoteleiro. Para confirmar o desenvolvimento do setor hoteleiro, 

destaca outros fatores que contribuíram para o fomento desta atividade: 

a) o aumento das atividades comerciais e industriais e a expansão das 
multinacionais americanas e européias, acarretando a expansão das viagens de 
negócios; 

b) a melhoria da legislação trabalhista com a diminuição da  jornada de trabalho e o 
repouso semanal, favorecendo assim a ampliação das atividades de lazer; 

c) a elevação da renda da população devido à expansão da  economia em 1945; 

d) a massificação dos transportes, principalmente automóveis e  aviões. 

                                                             
8
 Estâncias Balneárias voltadas para a cura e tratamento de doenças através de banho de mar. 

9
 Estâncias localizadas próximas a estações de água minerais, destinadas a tratamento médico. 
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Dias (2002) cada época teve seu tipo de meio de hospedagem10, onde o 

exercício da hospitalidade11 na maioria das vezes era visto como uma atividade 

graciosa e, em outros momentos com uma contrapartida de pagamento. 

Entende-se que as casas de hospedagem dos romanos, em seus aspectos 

materiais e funcionais, apresentavam tanto particularidades inerentes à 

hospitalidade tradicional quanto as necessidades e condições dos viajantes. 

Para Dias (1990), a hospitalidade portuguesa deixou suas marcas no Brasil 

desde os tempos da colônia, percebida através da acolhida calorosa demonstrada 

pelos moradores para com os viajantes que passavam pelas cidades. 

Para Gotman (2001), hospitalidade é fundamentalmente um ato de acolher 

bem a quem se recebe, o anfitrião no caso, está a procura de abrigo, comida e 

entretenimento, seja ela espontânea ou profissional. A hospitalidade é uma relação 

especializada entre dois protagonistas aquele que recebe e aquele que é recebido. 

Porém, entende-se que não é só isso, pois a origem da hospitalidade vem junto 

com a hospedagem, onde nas sociedades tradicionais a hospitalidade tem uma 

importância fundamental na boa recepção ao estrangeiro ou ao viajante que 

necessitasse de abrigo.  

A arte de hospitalidade na recepção se encontra hoje mais desenvolvida no 

contexto mundial. Servir bem é uma arte, uma condição primordial na indústria 

hoteleira, pois deve ser treinada, preparada e planejada para atender o hóspede. 

Scherer (1993) conceitua hospitalidade como dever, como virtude e como 

direito, que deve estar presente no pensamento mítico, religioso e científico dos 

mais diferentes povos. As diferentes culturas entre os povos fazem com que o ato de 

hospitalidade se diferencie entre regiões, pois modificando pessoas entre um 

atendimento e outro, ou seja, o ato de acolher bem a quem se recebe, nem sempre 

será corteis, depende muito da cultura das pessoas. 

                                                             
10

 A palavra hospedagem vem do latim e, originalmente, significava hospitalidade, dada ou recebida, 

e também aposento destinado a um hóspede. 

11
 O termo hospitalidade, também do latim, mantém até hoje o sentido original, que serve para 

designar o bom tratamento oferecido a alguém que se abrigue em nossas casas. 
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 Gotman (1997) relata: No fim de uma relação de hospitalidade, os anfitriões e 

os hóspedes modificam-se não sendo os mesmos de antes. A hospitalidade muda, 

transforma estranhos em familiares, inimigos em amigos. 

Segundo Canton (2002), o mercado organizacional da hospitalidade é formado 

por todas as organizações que oferecem produtos e serviços de hospedagem, 

recepção e atendimento ao público em geral. A hospitalidade reflete a cultura e a 

qualidade de vida das cidades, sua comparação geralmente se dá em termos de 

preço, estilo, qualidade e adequação. 

Com isso, entende-se que acolher o outro como hóspede significa que 

aceitamos recebê-lo em nosso território, em nossa casa, colocando à sua disposição 

o melhor do que somos e possuímos, uma vez que a hospitalidade permite celebrar 

uma distância e, ao mesmo tempo, uma proximidade, experiência imprescindível no 

processo de aprendizagem humana. 

Na visão de Dias (1990), a necessidade de hospedagem no país vem desde 

instalação das capitanias hereditárias, depois do descobrimento do Brasil. Contudo, 

as formas comerciais que viriam a serem conhecidos mais adiante como hotéis 

demoraram muito a se firmar em nosso país. Os fatores preponderantes para sua 

consolidação foram a influência dos costumes franceses e ingleses, a abertura dos 

portos às nações amigas, em 1808, e a expansão econômica no período. Cabe 

ressaltar que, no início predominava no Brasil as formas de hospitalidade religiosa e 

familiar.  

O conceito de hotelaria no Brasil tem suas origens no período colonial, 

quando os viajantes hospedavam-se nas casas-grandes dos engenhos e fazendas, 

nos casarões das cidades, nos conventos e, principalmente, nos ranchos que 

existiam à beira das estradas, erguidos pelos proprietários das terras marginais. 

Também nessa época, os jesuítas e outras ordens religiosas, movidas pelo dever da 

caridade, recebiam nos conventos personalidades ilustres e alguns outros hóspedes 

comuns. (DIAS, 1990). 

Nesse contexto, cabe salientar que, na metade do século XVIII, no mosteiro 

de São Bento, no Rio de Janeiro, foi construído um edifício exclusivo para 

hospedaria. Nessa mesma época começaram a surgir as estalagens, ou casas de 

pastos, que ofereciam alojamento aos interessados, sendo considerados os 
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embriões de futuros hotéis. Essas casas de pastos ofereciam, inicialmente, refeições 

a preço fixo, porém, seus proprietários, ao longo do tempo, resolveram ampliar seus 

negócios, passando a oferecer também quartos para dormir. 

Em 1808 com a abertura dos portos e a chegada da corte portuguesa no 

Brasil, o fluxo de portugueses que vieram exercer funções diplomáticas, cientifica e 

comerciais aumentou e consequentemente a procura por hospedagem. Com isso os 

portugueses diversificaram seus negócios na construção de pequenos imóveis 

destinados a hospedaria. Esses imóveis localizavam-se principalmente nos centros 

urbanos, onde o proprietário fazia da parte de baixo da casa uma pousada e na 

parte de cima sua residência. 

Já com a instalação dessas pensões, hospedaria e tavernas de como eram 

conhecidas. Os proprietários começaram a utilizar a denominação de hotel com a 

intenção de elevar o conceito da casa, independentemente da quantidade de 

quartos dos serviços oferecidos. 

Desde a época do Brasil colonial até a década de 70, a hotelaria brasileira 

não foi considerada como um negócio lucrativo, a não ser para poucos empresários 

do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil.(DIAS, 1990). 

O hotel que se destacou nessa época foi o Hotel Phanoux, devido a sua 

localização estratégica junto ao cais do porto, considerado um dos estabelecimentos 

de maior prestígio no Rio de Janeiro. 

Devido à escassez de hotéis no Rio de Janeiro, fez com que o governo 

decretasse em 23 de dezembro de 1907 a isenção por sete anos de impostos ou 

qualquer tributação dos cincos primeiros grandes hotéis que se instalassem no Rio 

de Janeiro. Com esse incentivo veio o Hotel Avenida, o maior do Brasil com 220 

Unidades Habitacionais (UH) inaugurado em 1908. Porém o maior marco da 

hotelaria no Brasil foi o Copacabana Palace Hotel com todo luxo e conforto, 

inaugurado em 1923 no Rio de Janeiro. 

Na década de 30 em diante passaram a serem instalados grandes hotéis nas 

principais cidades do país, cuja ocupação era promovida pelos cassinos que 

funcionavam nos hotéis. Muitos hotéis foram construídos para essa finalidade serem 

sedes de cassinos, principalmente hotéis-cassinos. Mas em 1946 houve a proibição 

de jogos pelo então presidente Gaspar Dutra, consequentemente os hotéis a que 
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estavam vinculados a essa atividade acabaram fechando as portas, outros se 

desenvolveram para atividade turística de sol e mar como no caso do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Em 1966 é criada Empresa Brasileira do Turismo – EMBRATUR  com intuito 

de promover a promoção turística do país que atuava através de incentivos fiscais 

na construção de hotéis, principalmente no segmento de hotéis de luxo, chamados 

cinco estrelas. Muitos projetos ligados à área de turismo e hotelaria foram 

aprovados, beneficiando vários empresários do país, na década de 1970 as maiores 

empresas hoteleiras nacionais praticamente dobraram sua capacidade (CAMPOS, 

2003).  

A dinâmica vigente dos empreendimentos hoteleiros no Brasil é visto pela 

expansão de hotéis em São Paulo e no Rio de Janeiro, função da demanda causada 

pelo aeroporto internacional. Pode se citar como exemplo a rede de Hotéis Othon, a 

maior do país com três hotéis cinco estrelas (Rio Othon Palace, no Rio de Janeiro, 

Bahia Othon Palace, e Belo Horizonte Othon Palace, em Minas Gerais). A rede 

Luxor, segunda maior do país com as unidades Luxor Continental e Luxor Regente, 

no Rio de Janeiro, e em Salvador a Pousada Luxor Convento do Carmo, construiu 

também em Maceió o Luxor Hotel de Alagoas e mais duas pousadas e além do mais 

vários outros hotéis e pousadas em diversos Estados, como o hotel Amazonas, em 

Manaus; Grão Pará, em Belém; São Pedro, em Fortaleza; Boa Viagem, em Recife; 

Chile Hotel, em Salvador; Del Rey, em Belo Horizonte; Glória e Serrador, na cidade 

do Rio de Janeiro (CAMPOS,2003). 

Campos (2003) afirma que não se pode falar de hotelaria sem mencionar os 

modelos de hospedagem existentes. Esses modelos variam bastantes, podendo ser 

divididos e classificados em diversos tipos, segundo critérios como a forma de 

registro, a localização, o porte e a destinação dos serviços oferecidos. São eles:  

a) Estabelecimentos Oficiais: No Brasil, são aqueles registrados e regulados, 

quanto às suas características e participação ativa no mercado, pelo órgão oficial de 

turismo EMBRATUR, que lhes atribui um número de estrelas( que varia de um a 

cinco), correspondentes a sua estrutura, seu porte e serviços oferecidos. Isso serve 

para atestar ao público sua aptidão à hospedagem, dentro das condições de 

conforto e preço exigidas para cada categoria. 
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b) Estabelecimentos não oficiais: São empreendimentos que possuem 

peculiaridades em suas condições de hospedagem, que vão desde a condição de 

não regulares( registros apenas na prefeitura), até a situação de estabelecimento 

clandestinos, que não dispõem de nenhum registro oficial. 

c) Quanto à Localização: Os meios de hospedagem podem ser urbanos, situados 

em cidades, nas capitais ou não, mas sempre em áreas urbanas. As hospedarias 

rurais são também conhecidas como “hotéis do interior”, quando instalados em 

qualquer ponto fora da zona urbana. 

d) Quanto à categoria: De acordo com sua categoria, os hotéis podem estar 

classificados como: Luxo Superior,ou 5 estrelas; Luxo ou 4 estrelas; Standard 

superior, ou 3 estrelas;  Standard, ou 2 estrelas; Simples, ou 1 estrela. 

De acordo com Campos (2003) dentre os hotéis mais representativos, de 

acordo com a classificação da EMBRATUR (2000) destacam-se os chamados 

resorts, os hotéis-fazenda, os hotéis de estância hidrominerais e os hotéis 

ecológicos e hotéis de selva. Com relação aos hotéis ecológicos e os hotéis de 

selva, compreende-se que se trata de um meio de hospedagem em um destino de 

vocação essencialmente natural. 

Gonçalves (2004, p.73) argumenta que desde os anos 1980 e 1990, a 

questão ambiental vem afetando diretamente uma variedade imensa de segmentos, 

dentre esses, o de hospitalidade. Inicialmente, as preocupações estavam focadas 

nos segmentos que causavam danos diretos ao meio ambiente, através das 

diversas formas de poluição. Atualmente, o problema é muito mais abrangente e 

está relacionado não apenas ao problema da poluição gerado na saída do processo, 

mas sim a operação por completo. O mesmo autor contextualizando Kirk (1996) 

afirma que, o setor hoteleiro, em si, não causa grandes problemas de poluição nem 

consome grandes quantidades de recursos não renováveis, não devendo, portanto, 

estar na linha de frente das preocupações ambientais. As atividades desse 

segmento são constituídas por inúmeras pequenas operadoras, que consomem 

relativamente pouca energia, água, alimentos, papéis e outros tipos de recursos, 

representando uma pequena parcela de poluição em termos de fumaça, ruído e 

poluentes químicos. Contudo, se os impactos de todas essas pequenas operadoras 

forem somados, o segmento pode desenvolver um relativo potencial danoso ao meio 

ambiente. Assim, tem-se um dilema: como convencer as organizações envolvidas no 

setor hoteleiro – que na maioria das vezes são formadas por pequenos hotéis 
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independentes, a assumir uma postura ambientalmente correta? Junto a isso, 

argumenta Molina (2001), um grande número de estabelecimentos de hospedagem, 

que utilizam algum mecanismo de gestão ambiental, consultados em pesquisas de 

informação, apresentam seus equipamentos de tratamento periodicamente 

estragados ou em más condições, ou, mais simples ainda, fora de funcionamento 

por longos períodos. 

Para De Conto (2005), os hotéis tem um papel ambiental importante e devem 

estar comprometidos a desenvolver atitudes no sentido de utilizar significativas 

práticas ambientais em todos os processos; cumprir rigorosamente toda a legislação 

ambiental; minimizar o uso de energia, água e materiais; minimizar a geração de 

resíduos sólidos, reutilizando e reciclando; convidar os clientes, fornecedores e 

serviços terceirizados a participar nos esforços para proteger o meio ambiente; 

fornecer a todos os funcionários o treinamento e recursos requeridos para vir de 

encontro aos objetivos traçados; comunicar abertamente sua política e práticas 

ambientais para quem estiver interessado e monitorar o seu impacto ambiental.  

A questão “sustentabilidade” se torna a cada dia mais evidente no segmento 

de hospitalidade, como consequência das pressões dos consumidores, dos órgãos 

de regulamentação e das organizações não governamentais. Indicando, desta forma 

que o segmento de hospitalidade necessita demonstrar rapidamente  

responsabilidades para o assunto (WTTERC, 1993). 

Nesse sentido, hotéis e empresas turísticas nacionais e mundiais estão 

introduzindo o gerenciamento ambiental no dia-a-dia de seus negócios, haja vista a 

crescente preocupação com a escassez de recursos naturais (água e energia) e a 

geração de poluentes (emissões gasosas, efluentes líquidos e resíduos sólidos), 

fatores que impactam diretamente o desempenho desse tipo de negócio. Esperando 

que a conscientização ambiental dentro do segmento hoteleiro seja uma questão de 

bom senso empresarial e tal tema seja cada vez mais presente na vida desse 

segmento por meio de suas entidades representativas, que tende a assumir uma 

postura coerente e de vanguarda, propondo seu próprio sistema de sustentabilidade 

denominado de Hóspede da Natureza.  (GONÇALVES, 2004). A responsabilidade 

de tal programa foi assumida pela ABIH –Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis  que  fomentou a gestão ambiental no Parque Hoteleiro Brasileiro, e no ano 

de 2001 adquiriu os direitos de tradução e adaptação do Environmental Action Pack, 
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que se constitui em um manual prático de adequação ambiental produzido pela 

International Hotel Environment Initiative/ IHEI , com sede em Londres. Nesse 

mesmo ano, a partir do contato internacional, foi criado no Brasil o Programa de 

Responsabilidade Ambiental Hóspedes da Natureza/PHN.  

Em abril de 2002, a ABIH decidiu fazer uma total reestruturação do programa 

e firmou contrato com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. As 

modificações realizadas no Programa original tiveram como objetivo, além de uma 

melhor adequação à realidade brasileira, proporcionar uma maior flexibilidade que 

favorecerá a adesão de novos empreendedores. Algumas questões relacionadas à 

responsabilidade social também foram acrescentadas à nova edição do Programa. 

Essa inserção justifica-se pois, contemporaneamente, ações de proteção ambiental 

não devem estar desvinculadas de ações relativas à qualidade de vida das pessoas: 

do ponto de vista sistêmico, ambas estão sempre relacionadas. Quando abordada a 

questão social na hotelaria é importante enfatizar que todos os públicos de interesse 

devem estar envolvidos, tanto o interno (diretamente relacionados as atividades do 

empreendimento), quanto o externo, ou seja, fornecedores, hóspedes e 

comunidades do entorno.  

Segundo Nunes (2003), presidente da ABIH Nacional, o Programa objetivava 

utilizar a adequação ambiental do parque hoteleiro como ferramenta de marketing 

para a promoção dos destinos nacionais junto aos principais centros emissores 

internacionais; capacitar a mão-de-obra local; reintegrar o destino Brasil ao cenário 

Internacional do Turismo; permitir que a postura ambiental da hotelaria contribua 

positivamente para a imagem dos nossos destinos; promover a visão do Turismo 

Sustentável que considera o uso racional do patrimônio natural e construído, e 

reduzir o custo operacional do parque hoteleiro, através dos conceitos de gestão 

ambiental. Para atingir as metas do Programa Hóspedes da Natureza – reduções de 

30% do consumo de água, de 25% de resíduos sólidos, de 15% no consumo de gás 

e economia de até 30% no consumo de energia elétrica.  

 

[...] Esse programa além de difundir o conceito de sustentabilidade da 
atividade hoteleira, busca do equilíbrio entre a oferta e a demanda, a 
redução, e se possível, a eliminação de todos os tipos de desperdícios, 
dentre os quais o de potencial humano” (NUNES, 2003) 
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O Programa Hóspedes da Natureza já qualificou com a outorga dos Selos 

ABIH de Comprometimento Ambiental, quatro hotéis de Foz do Iguaçu, que fizeram 

parte do Projeto Piloto. São eles: Albergue da Juventude Paudimar; Hotel 

Continental Inn; Mabu Thermas & Resort; e Recanto Park Hotel. Programas como 

este que visam despertar para as questões ambientais devem ser desenvolvidos 

visando fazer da informação um instrumento para a mudança de atitudes e para o 

desenvolvimento de habilidades necessárias para tratar as questões ambientais e 

não meramente como modismo ou questões pontuais no desenvolvimento das 

organizações. (AMORIM e RAMOS, 2003). 

Alguns programas de certificação em turismo são implantados como parte 

do processo de qualidade na prestação dos serviços ao visitante considerando a 

infraestrutura física e o entorno do empreendimento hoteleiro, sendo aprofundando 

na seção seguinte. 

       

1.3 CERTIFICAÇÃO EM TURISMO SUSTENTÁVEL PARA MEIOS DE 

HOSPEDAGEM  

 

Muitas vezes, ao se mencionar o termo “meio ambiente”, pode-se estar 

pensando apenas em fauna, flora, solo e outros recursos naturais. Entretanto, esta 

expressão possui significado bem mais amplo, abrangendo, inclusive, os padrões 

sócio-culturais do ser humano. Como se refere (GRINOVER apud TOMASI, 1993, p. 

111) “meio ambiente [...] é um jogo de interações complexas entre o meio suporte 

(elementos abióticos), os elementos vivos (elementos bióticos) e as práticas sociais 

reprodutivas do homem”. 

Para Sachs (apud TOMASI, 1993, p. 111) “meio ambiente inclui o natural, as 

técnicas das estruturas criadas pelo homem (ambiente artificial) e o ambiente social 

ou cultural. Inclui todas as interações entre os elementos naturais e a sociedade 

humana. Assim, meio ambiente inclui os domínios ecológicos, sociais, econômicos e 

políticos”. 

Para Rattner (1990, p. 2) meio ambiente significa” o produto da interação 
entre o homem e a natureza, e de interação entre os próprios homens, em 
espaço e tempo concretos e com dimensões históricas e culturais 
específicas, que expressam também o significado político e econômico das 
mudanças que se pretende induzir ou sustar. 
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No que tange ao desenvolvimento sustentável, vários esforços têm sido feitos 

com o propósito de equacionar o crescimento econômico com a preservação do 

meio ambiente e, desta forma, conciliar a qualidade dos produtos, ampliando a 

vantagem competitiva entre as empresas que preservam o meio ambiente. 

Algumas das razões da evolução da ênfase em desenvolvimento sustentável, 

de acordo com Giampalmi (apud SILVA, 2002, p. 22), têm sido: a) regulamentações; 

b) comprometimento de parte da indústria, governo e o público; c) novas alianças 

estratégicas e d) conscientização sobre qualidade de vida. 

Existem diversificadas definições de gestão ambiental. Para Steger (2000, p. 

24) é “um processo sistêmico, transparente adotado em toda a empresa, com o 

objetivo de prescrever e implementar metas ambientais, políticas e de 

responsabilidades”. 

Conforme Nahuz (1995, p. 61) uma gestão ambiental é “o conjunto dos 

aspectos da função geral de gerenciamento de uma organização (inclusive o 

planejamento) necessário para desenvolver, alcançar, implementar e manter a 

política e os objetivos ambientais da organização”. 

Na última década do segundo milênio, algumas organizações, entre elas as 

ONG’s, as empresas públicas e as empresas privadas sentiram a necessidade de 

direcionar parte de seus recursos disponíveis em defesa do meio ambiente, pois 

suas práticas, enquanto donos do capital, estavam levando a saúde planetária à 

degradação incalculável, principalmente com o aumento do buraco da camada de 

ozônio. 

A respeito deste assunto, Longenecker (1981) dizia que a empresa deve 

reconhecer que sua responsabilidade para com a sociedade, o meio ambiente e o 

público em geral, vai além de suas responsabilidades com os seus clientes. 

Considerando as relações entre a empresa e o ambiente, Donaire (1995) 

afirma que o ambiente ajuda a determinar as alternativas que influirão nas decisões 

organizacionais e, ao mesmo tempo, afeta o sistema de valores que fornece os 

parâmetros para avaliação das alternativas. Segundo Carvalho (2001), 

concomitantemente, as organizações, seja no nível individual, seja no nível coletivo, 

estão atuando e alterando o ambiente dos negócios. Esse fato é que torna tão 

importante para os gerentes a posse de um aguçado senso de responsabilidade 
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social, haja vista que suas decisões extrapolam as considerações meramente 

econômicas, pois, só com um grande senso de responsabilidade social as empresas 

se sensibilizam para questões ambientais. 

Para Barrow (1999, p. 18), as metas da gestão ambiental incluem os 

seguintes tópicos: a) prevenção e resolução dos problemas ambientais; b) 

estabelecimento de limites; c) estabelecimentos e manutenção de instituições que 

efetivamente apoiam a pesquisa, o monitoramento e o gerenciamento do meio 

ambiente; d) sustentação e se possível ampliação dos recursos naturais existentes; 

e) ampliação da qualidade de vida e f) identificação de novas tecnologias ou 

políticas que sejam úteis. 

Conforme Darnal (2002, p. 25) a adoção de práticas de gestão ambiental 

altera profundamente a performance ambiental e econômica da organização, assim 

como o seu relacionamento com fornecedores, consumidores, empregados, 

agências de financiamento e regulamentações das políticas ambientais. 

Silva (2002, p. 25) argumenta que a gestão ambiental permite que a empresa  

identifique os impactos ambientais das suas ações em relação ao meio ambiente, as 

prioridades e metas para o contínuo aperfeiçoamento de sua performance 

ambiental, para que a organização assuma responsabilidade pela implementação do 

treinamento, da monitoração, das ações corretivas, das reavaliações e do 

aprimoramento contínuo das práticas utilizadas,das metas e dos objetivos da própria 

gestão ambiental. 

Com o passar dos séculos, a história nos mostra que o homem utiliza cada 

vez mais os recursos naturais em nome do progresso e do desenvolvimento 

econômico gerando resíduo. 

No entanto, esses resíduos eram de quantidade insignificante que a própria 

natureza se encarregava de reciclar sem maiores problemas. Todavia, com o 

aumento do contingente humano e o desenvolvimento industrial, tais resíduos foram 

se tornando problemas sociais e de difícil reciclagem. O que antes era absorvido 

pela própria natureza, passou para um estágio gradativo de efeitos nocivos ao 

planeta, como por exemplo: o aumento do contingente humano, crescimento das 

indústrias sem controle da poluição e o uso indiscriminado dos recursos naturais.  
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No ano de 1990, precisamente em 1992, que o Rio de Janeiro foi sede do 

mais importante evento que tratava dos problemas ambientais, conhecido como 

ECO 92, onde foram elaborados dois importantes documentos: 

a) a Declaração do Rio, que visa estabelecer acordos internacionais que 

respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema global de 

ecologia e desenvolvimento e b) a Agenda 21 que convoca as empresas a uma 

participação ativa na implementação de programas que levem ao desenvolvimento 

sustentável (ANDRADE, TACHIZAWA,CARVALHO, 2000). 

O capítulo 30 da Agenda 21 propõe que o alcance da sustentabilidade 

ambiental possa ser obtido através da promoção de uma produção limpa e eficiente 

da preservação do meio ambiente e do compromisso, por parte da indústria, em 

adotar práticas ambientais corretas (ANDRADE et al. 2000). 

Como decorrência, são apresentadas propostas para a interligação entre o 

crescimento econômico, a proteção ambiental e a satisfação das necessidades 

básicas da humanidade. 

Propõe-se também uma reforma das atitudes das corporações e novas 

formas de realizar negócios que possibilitem o alcance da sustentabilidade 

ambiental. Para tal torna-se necessário novas ações das organizações no que tange 

a adoção de um sistema de gestão ambiental, a saber: a) a globalização da 

economia; b) a pressão sobre as organizações para alcance de metas financeiras e 

maior eficiência; c) o crescimento do movimento ambientalista; d) o avanço da 

utilização de tecnologias limpas; e) a crescente regulamentação das questões 

ambientais; f) a pressão de grupos organizados; g) o estabelecimento de redes de 

informação que permita uma visão global da atuação da empresa junto ao meio 

ambiente; h) a criação de barreiras comerciais internacionais e i) a imposição de 

obstáculos para tomada de empréstimos e realização de seguros às empresas cujas 

atividades agridem o meio ambiente. (STEAD, 2000) 

Por estes motivos, a sustentabilidade ambiental passa a ser publicamente 

adotada por empresas líderes no mercado, tornando-se a gestão ambiental um 

elemento essencial, uma meta fundamental e uma oportunidade para as 

organizações (ANDREWS et al. 2001). 
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No início da década de 90 emerge uma estratégia global voltada para o meio 

ambiente. Neste sentido as organizações visualizam a necessidade de desenvolver 

uma visão holística para o gerenciamento sobre o impacto ambiental (STUART, 

2000). A partir desta necessidade nasceu o conceito de Sistema de Gestão 

Ambiental. 

Vários autores têm definido o sistema de gestão ambiental. Segundo 

Gallagher e Andrews (2001, p. 26) um SGA é uma estrutura gerencial que possibilita 

à organização, visualizar seus impactos no meio ambiente, através de um sistema 

que facilita o acesso, a catalogação e a quantificação dos impactos ambientais das 

operações de toda a organização. 

Para Steger (2000, p. 24) um sistema de gestão ambiental é um processo 

sistemático, transparente adotado em todas as empresas, com o objetivo de 

prescrever e implementar metas ambientais, políticas e responsabilidades. Conforme 

Nahuz (1995, p. 61) um sistema de gestão ambiental é o conjunto dos aspectos de 

função geral de gerenciamento de uma organização (inclusive o planejamento), 

necessário para desenvolver, alcançar, implementar e manter a política e os 

objetivos ambientais da organização. 

Esta estrutura permite que a empresa identifique todos os aspectos e 

impactos ambientais das suas ações em relação ao meio ambiente, identificando-se 

as prioridades e as metas para o contínuo aperfeiçoamento da sua performance 

ambiental, permitindo que a organização assuma responsabilidades pela 

implementação, treinamento, monitoração, ações corretivas, reavaliações e o 

aprimoramento contínuo das práticas utilizadas, assim como, das metas, dos 

objetivos e do próprio sistema de gestão ambiental. 

A partir de Janeiro de 1997, as normas ambientais foram canalizadas pela 

International Organization for Standardization (ISO), da série de normas que 

compõem a ISO 14.000. Estas normas se inspiram nas idéias do gerenciamento da 

qualidade total e no padrão internacional dos sistemas de gerenciamento da 

qualidade das séries ISO 9000, propondo um guia para um SGA através de tópicos 

que abordam a avaliação da performance ambiental, assim como auditorias 

ambientais. 
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Como as normas são técnicas, foi incluída uma espécie de “linguagem” 

universal que faz com que se relacione o comércio, inclusive em âmbito 

internacional, satisfazendo as exigências dos interessados e atendendo às 

necessidades técnicas de cada um. Em outras palavras, são padrões internacionais 

que se estabelecem. 

De acordo com Desimore e Popoff (2000) a ISO 14.000 é a normatização 

mais importante da série ISO 14.000, pois documenta os processos chaves para um 

SGA. 

Andrade (2000) afirmam que o modelo de gestão ambiental proposto para 

uma organização que deseja estabelecer e manter um sistema de gestão ambiental 

deve considerar o desenvolvimento de aspectos relacionados com os seguintes 

assuntos: 

a) Política Ambiental: A organização deve definir a escala e impactos  ambientais de 
suas atividades, produtos ou serviços, como também comprometer-se para a 
melhoria contínua com prevenção de poluição, revisão dos objetivos e metas 
ambientais, as quais devem ser documentadas, implementadas, mantidas e 
comunicadas a todos os empregados. 

b) Planejamento: Deve identificar os aspectos ambientais, equacioná-los e 
estabelecer procedimentos, a fim de determinar aqueles que tenham ou possam ter 
impactos significativos sobre o meio ambiente. Para atingir os objetivos e metas 
ambientais, devem ser fixadas políticas ambientais, em cada nível e função 
compatível com a organização. 

c) Implementação e Operação: Implantar uma estrutura e responsabilidades, 
objetivando facilitar uma gestão ambiental eficiente, assegura a sua aplicação e 
continuidade. Manter a alta administração informada do sistema de gestão ambiental, 
a fim de ser avaliado o aprimoramento do modelo, assim como o treinamento de 
pessoal, cujas tarefas possam criar impactos significativos sobre o meio ambiente. 

d) Verificação e Ação Corretiva: Acompanhar os resultados para aquilatar a sua 
eficácia. Monitorar e medir, periodicamente, as características principais de suas 
operações e atividades que possam ter impactos sobre o meio ambiente. Estabelecer 
a legislação e os regulamentos ambientais pertinentes, para definir responsabilidades 
e poder de decisão a fim de identificar os pontos positivos e negativos, adotando 
medidas para iniciar e concluir ações corretivas e preventivas. 

e) Análise Crítica pela Administração: Garante a conveniência adequada e eficaz 
permanente do modelo de gestão. Este procedimento assegura as informações 
necessárias que devem ser coletadas, possibilitando à administração a capacidade 
de avaliação. A análise deve avaliar, quando necessário, as alterações na política, 
nos objetivos e em outros elementos do modelo com as circunstâncias que poderão 
mudar o procedimento para melhoria contínua. 

 

Devido à relevância de comprometer as empresas com o meio ambiente, a 

Organização de Padronização Internacional (ISO) iniciou em 1991 o 

desenvolvimento da Série ISO 14000. A publicação desta norma ocorreu em 1996, e 
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é relativa aos aspectos ambientais das empresas. Onde a mesma tem por objetivo 

garantir a utilização adequada dos recursos naturais nos processos produtivos e de 

serviços, como por exemplo, os de hospedagem, entendendo recursos como: água, 

energia e matérias primas retiradas da natureza, como os alimentos para o setor de 

alimentação de bebida nos hotéis (PETKOW; ALMEIDA; SELIG 2005). 

A série ISO 14000, que compreende um conjunto de normas de gestão 

ambiental, não obrigatórias e de âmbito internacional, fornece à administração dos 

negócios uma estrutura para gerenciar os impactos ambientais e possibilita 

determinada organização a obter a certificação ambiental; contudo, o mais 

importante é que a empresa implanta um Sistema de Gestão Ambiental(SGA), o 

qual visa a reduzir os impactos ambientais gerados na produção, incluindo matérias-

primas, transporte, uso e disposição final do produto (MAIMON, 1999). 

Valle (1995) afirma que, depois de implantada, a série ISO 14000 beneficiará 

os produtores responsáveis preocupados com o meio ambiente, contra os 

concorrentes que conseguem produzir a um menos custo, repassando parte dos 

custos não internalizados para a sociedade, via externalidades negativas. 

O quadro 02 apresenta a família de normas ISO 14000, que aborda a gestão 

ambiental por meio de vários grupos de normas. 

Quadro 02: Descrição da Norma ISO 14000. 

 

GRUPO DE NORMAS 

 

NÚMERO DA NORMA 

 

TÍTULO DA NORMA 

 

14000 a 14009 e 14061: Sistema 
de Gestão Ambiental 

ISO 14000 Sistema de Gestão Ambiental 
escificação e diretrizes para uso 

ISO 14004 
 

Sistemas de Gestão Ambiental - 
diretrizes gerais sobre princípios, 
sistemas e técnicas de apoio. 

ISO / TR 14061 Informação para auxiliar 
organizações florestais no uso das 
Normas ISO 14001 e ISO 14004 
de Sistemas de 
Gestão Ambiental. 

 
14010 a 14019 e 19001: 
Auditoria Ambiental 

ISO 14015  Avaliação ambiental de locais e 
organizações. 

ISO 19011 Diretrizes para auditorias de 
sistemas de gestão da qualidade 
e/ou ambiental. 

 
14020 a 14029: 

ISO 14020  Rótulos e declarações ambientais 
princípios gerais. 
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Rotulagem Ambiental ISO 14021 Rótulos e declarações ambientais 
– auto declarações ambientais 
(rotulagem ambiental do tipo II). 

ISO 14024 Rótulos e declarações ambientais 
- rotulagem ambiental 
do tipo I - princípios e 
procedimentos. 

ISO / TR 14025 Rótulos e declarações ambientais 
- declarações 
ambientais tipo III - diretrizes e 
procedimentos. 

 
14030 a 14039 e 14063: 
Avaliação de desempenho 
ambiental 

ISO 14031 Gestão ambiental - avaliação de 
desempenho ambiental- diretrizes. 

ISO / TR 14032 Gestão ambiental - avaliação de 
desempenho ambiental- exemplos 
ilustrando o uso da norma ISO 
14031. 

ISO / WD 14063 Comunicações ambientais - 
orientação e exemplos. 

 
ISO 14040 Análise do ciclo de 
vida - princípios e práticas 
gerais. 

ISO 14041 Análise do ciclo de vida - 
princípios e práticas gerais. 

ISO 14041 Análise do ciclo de vida - definição 
do objeto e análise do inventário. 

ISO 14042 Análise do ciclo de vida avaliação 
dos impactos. 

ISO 14043 Análise do ciclo de vida 
interpretação dos resultados. 

ISO / TR 14047  Exemplos de aplicação da Norma 
ISO 14042. 

ISO / TR 14048 Análise do ciclo de vida - formato 
da documentação. 

Fonte: Adaptado de Valle (2002, p. 175-176) e International Organization for Standardization (2005)    

  

Certificação de produtos ou serviços turísticos é um assunto polêmico e 

desafiador; é, contudo, uma maneira de padronizar e garantir a qualidade do produto 

turístico ao consumidor, enquanto que fornecem incentivos e encoraja práticas 

sustentáveis na indústria (NELSON, 2004).  

Contextualizando ainda, a certificação de produtos/serviços turísticos, pode-

se citar o Programa de Certificação em Turismo Sustentável (PCTS), tal norma foi 

desenvolvida pelo Instituto de Hospitalidade-IH com o apoio do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID e a Agência de Promoção das 

Exportações – APEX Brasil, sendo construído de forma representativa, voluntária e 

legitimado pelos atores-chaves dos diversos segmentos interessados. O programa 
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foi desenvolvido em estreita articulação com o Conselho Brasileiro para o Turismo 

Sustentável – CBTS.  

O PCTS teve como objetivo melhorar a qualidade e a competitividade das 

pequenas e médias empresas – PME de turismo, estimulando seu melhor 

desempenho nas áreas econômica, ambiental, cultural e social, por meio da adoção 

de normas e de um sistema de certificação. O Programa contempla ainda ações no 

sentido de aumentar a participação no mercado internacional através da promoção 

comercial no exterior. A principal meta do PCTS era estimular os integrantes do 

turismo para que “suas atividades sejam ambientalmente equilibradas, 

economicamente viáveis, socialmente justas, culturalmente ricas e politicamente 

legítimas” auxiliando na implementação dos requisitos da Norma NIH-54:2004-Meios 

de Hospedagem- requisitos para a sustentabilidade- por meio de assistência técnica 

aos empreendimentos que aderirem ao programa, no qual inclui treinamento, 

consultoria e elaboração de documentos ( INSTITUTO DE HOSPITALIDADE, 2004). 

No contexto de uma região específica, a sustentabilidade da atividade do 

turismo, como o desenvolvimento sustentável de uma forma geral, está relacionada 

com as atividades e responsabilidades de múltiplos atores, não podendo ser restrita 

a uma única organização. Contudo, lograr o objetivo do desenvolvimento sustentável 

passa necessariamente pelas organizações adotarem práticas sustentáveis para 

suas atividades. 

Com base no exposto, a NBR 15401 (2006) é de suma importância nos 

fundamentos teóricos dessa pesquisa além de ser um elemento balizador para 

fornecer subsídios a uma futura classificação para a hotelaria de floresta. Os 

aspectos tratados como requisito dessa norma (Sistema de Gestão da 

Sustentabilidade em Meios de Hospedagem) são aspectos norteadores e 

fundamentais para que um alojamento de floresta seja implantado em uma 

comunidade ou município, principalmente em função da relevância na adoção dos 

princípios do turismo sustentável para esse tipo de empreendimento que ocasiona, 

em sua maioria, impactos socioculturais, econômicos e ambientais. Tal norma, 

NBR/15401, é produzida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a 

Comissão de Estudo de Turismo Sustentável. Ela tem o objetivo de estabelecer 

diretrizes para uma gestão sustentável em empreendimentos hoteleiros e especificar 

critérios mínimos de desempenho relativos à sustentabilidade para o turismo. 
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Destaca-se que NBR 15401 (2006) é uma evolução e legitimação em esfera 

nacional da NIH-54:2004 do Programa de Certificação do Turismo Sustentável-

PCTS sob a liderança do Instituto de Hospitalidade-IH em parceria com o Conselho 

Brasileiro de Turismo Sustentável-CBTS (INSTITUTO DE HOSPITALIDADE, 2004). 

 Este sistema de gestão proporciona uma base para o alcance do 

desempenho sustentável dos empreendimentos (urbanos ou rurais) e a sua 

manutenção. Ele reúne e soma-se aos demais modelos de sistemas de gestão 

estabelecidos, dentre eles cita-se a NBR ISO 9001 (sistema de gestão da qualidade) 

e a NBR ISO 14001(sistema de gestão ambiental). Portanto, a NBR 15401 (2006) 

tem como propósito principal normalizar os aspectos do sistema de gestão do 

empreendimento que constituem fatores-chave da sustentabilidade, buscando 

controlar os impactos ambientais no meio natural bem como elencar os resultados 

que irão propiciar ao empreendimento. Convém salientar, que a abordagem da 

normalização da sustentabilidade no turismo e sua possibilidade de implementar um 

sistema de certificação dos empreendimentos são oriundas das dimensões da 

sustentabilidade (ambiental, sociocultural e econômica). Os resultados alcançados 

por esses empreendimentos ao adotarem os requisitos dessa norma da ABNT irão 

propiciar aos mesmos: 

 

a) contribuir ativamente para a conservação, a revitalização e a recuperação dos 

recursos naturais;  

b) buscar resultados econômicos com ética, contribuindo para a justiça social e a 

valorização das culturas locais;  

c) buscar a legitimidade política em termos de participação e transparência nos 

processos de decisão e representação comunitária;  

d) interagir com os integrantes da cadeia produtiva do turismo, de maneira a 

construir as condições operacionais para implementar sistemas de gestão da 

sustentabilidade do turismo com abrangências setorial e geográfica. 

 O estabelecimento desses requisitos para os meios de hospedagem 

dispostos nesta norma possibilitam o gestor planejar e operar as suas atividades de 

acordo com os princípios estabelecidos para o turismo sustentável, aplicada a todos 

os tipos e portes de organizações e para adequar-se a diferentes condições 

geográficas, culturais e sociais, mas com atenção particular à realidade e à 
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aplicabilidade às pequenas e médias empresas.  O quadro 03 apresenta, de forma 

resumida, os princípios, sistema de gestão e requisitos da supracitada norma: 

 

Quadro 03: Resumo dos critérios da NBR 15401 (2006) 

 
ASPECTOS 

NORTEADORES 

 

DETALHAMENTO 

 
Princípios do 

turismo 
sustentável 

Respeitar a legislação vigente; Garantir os direitos das populações locais; 
Conservar o ambiente natural e sua biodiversidade; Considerar o patrimônio 
cultural e valores locais; Estimular o desenvolvimento social e econômico dos 
destinos turísticos; Garantir a qualidade dos produtos, processos e atitudes; 
Estabelecer o planejamento e a gestão responsáveis.  

 
Sistema de 
Gestão da 

Sustentabilidade 

Política de sustentabilidade; Responsabilidades da direção; Planejamento; 
Requisitos legais e outros requisitos; Mapeamento dos aspectos ligados à 
sustentabilidade; Objetivos e metas; Programas de gestão da sustentabilidade; 
Implementação e operação; Comunicação; Documentação do sistema de gestão; 
Controle de documentos; Registros; Controle operacional; Competência, 
conscientização e treinamento; Verificação, monitoramento e ações corretivas; 
Monitoramento e medição; não-conformidade e ações corretiva e preventiva; 
Análise crítica; Transparência, comunicação e promoção do turismo sustentável. 

 
Requisitos 
ambientais 

Preparação e atendimento a emergências ambientais; Áreas naturais, flora e 
fauna; Arquitetura e impactos da construção no local; Paisagismo; Emissões, 
efluentes e resíduos sólidos; Resíduos sólidos; Efluentes líquidos; Emissões para o 
ar (gases e ruído); Eficiência energética; Conservação e gestão do uso de água; 
Seleção e uso de insumos.  

 
Requisitos 

socioculturais 

Comunidades locais; Trabalho e renda; Trabalhadores das comunidades locais ou 
regionais; Estímulo às atividades complementares às operações do 
empreendimento; Condições de trabalho; Aspectos culturais; Saúde e educação e 

Populações tradicionais. 
 

Requisitos 
econômicos 

 Viabilidade econômica do empreendimento; Qualidade e satisfação dos clientes;   
Saúde e segurança dos clientes e no trabalho.  

Fonte: Elaborado pela autora com base na NBR 15401 (2006). 

 

Desta maneira, esta norma constitui-se numa referência para os 

empreendimentos turísticos implementarem e manterem consistentemente práticas 

que contribuam para o objetivo maior do turismo sustentável, mesmo que não 

alcancem ainda a Certificação em Turismo Sustentável, em desenvolvimento e 

consolidação no Brasil. 

No Brasil, a intenção é criar uma certificação brasileira reconhecida 

internacionalmente. Para esses fins a WWF – Brasil em conjunto com SOS Mata 

Atlântica (SALAZAR, 2001) estão elaborando certificações em nível nacional. O 

trabalho começou em 2001, em Paraty, Rio de Janeiro, durante a Primeira Oficina 

de Certificação do Turismo, onde participaram trinta e cinco pessoas. Esse 

departamento foi substituído por outros, e, finalmente em maio de 2002, a oficina foi 
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apresentada em Quebec. Paralelo a este trabalho foi criado, em junho 2002, o 

Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável (CBTS), com a missão de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável do turismo no Brasil, com a criação de uma 

certificação independente (WWF, 2002). 

Códigos de Ética são outra prática importante e, em 1999, a Organização 

Mundial do Turismo (OMT) desenvolveu o Código de Ética Global para o Turismo, 

que estabeleceu princípios fundamentais com base para o desenvolvimento de 

códigos mais específicos. 

Vários operadores já oferecem aos seus clientes e empregados linhas de 

conduta específicas a aplicar no local visitado. Por exemplo, o turismo na Antártida 

segue um código de conduta, o qual foi elaborado pela Associação Internacional de 

Operadores de Turismo na Antártica – IAATO obedecendo a parâmetros do sistema 

do Tratado da Antártica e Protocolo Ambiental. O código, por exemplo, limita a 

operação quanto ao número de pessoas a visitarem colônias de pingüins e outros 

locais frágeis, dá instrução aos visitantes quanto a regulamentos e comportamento 

adequado com respeito a animais e vegetação. Vale ressaltar que este código foi 

criado por operadores locais, que atuam na região e as linhas de conduta foram 

elaboradas tanto para operadores como para turista. (NELSON, 2004) 

Entende-se que Certificação e códigos de éticas são ferramentas que podem 

auxiliar o segmento de turismo no que tange ao estabelecimento de práticas sadias 

e assim garantir serviços e atividades compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável. 
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2. AS VERTENTES DA CLASSIFICAÇÃO PARA ALOJAMENTOS DE  

FLORESTA NO BRASIL 

          

 

A base da oferta existente da indústria hoteleira no Brasil é formada por hotéis 

de pequenos e médios portes, freqüentemente de propriedade familiar 

(RODRIGUES,2002). Em geral, o aumento de investimentos no setor hoteleiro 

responde à situação econômica do país, porém com certa defasagem. Já o 

crescimento da demanda, diretamente associado ao crescimento da renda, 

responde mais prontamente ao crescimento da economia. 

A expansão da hotelaria, na década de 1970, foi estimulada pelo crescimento 

do número de viagens, possibilitado pelo desenvolvimento da infraestrutura dos 

transportes aéreo e rodoviário. Também contribuíram para o desenvolvimento de 

novos empreendimentos o elevado nível de atividade econômica no período e os 

incentivos para os investimentos no setor de turismo oferecidos pela Embratur, a 

partir da segunda metade da década de 1960, assim como os financiamentos do 

BNDES e os incentivos fiscais (Fiset, Fungetur,Finam e Finor). Nesse período, cabe 

destacar a expansão das redes hoteleiras locais, assim como a entrada no país das 

grandes cadeias internacionais, motivadas pelo crescimento econômico e o aumento 

dos investimentos de empresas estrangeiras no Brasil. 

Algumas redes internacionais entraram no país realizando investimentos 

imobiliários e administrando seus hotéis. Outras ficaram somente com a operação, 

enquanto os imóveis eram construídos com recursos de investidores nacionais. A 

primeira cadeia internacional a operar no Brasil foi a Hilton International Corporation, 

que passou a administrar, em 1971, um hotel com 400 apartamentos na Avenida 

Ipiranga (Hilton São Paulo). Em 1974, começaram a operar no Brasil as redes 

Holiday Inn (Campinas), Sheraton (Rio de Janeiro) e Intercontinental (Rio de 

Janeiro). Em 1975, foram inaugurados o Le Méridien (Rio de Janeiro) e o Club Med 

(Itaparica) e, em 1977, o Novotel (Morumbi) – todos ligados a tradicionais redes 

internacionais. 
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Após um período de estagnação no setor, o final da década de 1980 marca a 

entrada de novas operadoras internacionais, interessadas em diversificar seus 

mercados e oferecer serviços em escala mundial, por conta do acirramento da 

concorrência internacional. 

Nesse contexto, a presença nos grandes centros econômicos do país, como 

São Paulo e Rio de Janeiro, tornou-se importante para as grandes redes 

internacionais. 

A partir de 1994, com o fim do processo inflacionário e o começo de um novo 

ciclo de crescimento econômico, iniciou-se uma fase de expansão da demanda 

hoteleira no Brasil. O crescimento da renda da população e dos investimentos de 

empresas nacionais e estrangeiras no país, notadamente em infraestrutura, 

impactou o aumento do número de viagens domésticas, assim como o aumento da 

entrada de turistas estrangeiros. Esse período foi também marcado pelo início de um 

processo de reorganização e diversificação do setor, cabendo mencionar o 

desenvolvimento de novos empreendimentos hoteleiros, a criação de pólos turísticos 

(o complexo Costa do Sauípe, na Bahia, é o mais emblemático), a entrada de novas 

operadoras hoteleiras, o aumento da profissionalização da administração dos hotéis, 

especialmente das redes, e os investimentos em modernização e reposicionamento 

de mercado dos empreendimentos já estabelecidos. 

 

2.1 Classificação hoteleira 

 

Conforme a World Tourism Organization (WTO, 1989, p.2), em quase todos 

os países existe algum sistema de classificação de estabelecimentos de 

hospedagem, promovido por organizações governamentais (oficiais) e/ou 

organizações privadas (comerciais). A adoção da classificação oficial nem sempre é 

exigida pelas organizações governamentais. Entretanto, na maioria dos casos, a 

adoção do sistema nacional de classificação é uma condição para que os 

estabelecimentos de hospedagem possam funcionar comercialmente. 

Porém, ainda não existe um sistema de classificação de estabelecimentos de 

hospedagem que seja mundialmente aceito em sua totalidade. Em geral, as 

divergências existentes entre os sistemas de classificação ocorrem em termos do 
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conjunto de critérios utilizados na avaliação, da simbologia utilizada para representar 

as classes de desempenho e também da discriminação da natureza dos 

estabelecimentos de hospedagem (em muitos países os estabelecimentos de 

hospedagem são discriminados em categorias diversas, tais como: executiva, 

turística, albergue, chalé, pensão, dentre outras). 

Segundo a SRI International (2000, p.2), de acordo com os objetivos da 

indústria turística e hoteleira de cada país, os critérios utilizados na avaliação e 

classificação dos estabelecimentos de hospedagem podem ser concentrados em: 

• Infra-estrutura — tradicionalmente, os sistemas de classificação evoluem de acordo 

com o benchmarking da infraestrutura dos estabelecimentos. Nesse sentido são 

definidos os requisitos mínimos necessários para que um estabelecimento pertença a 

cada categoria, como a existência de piscinas e restaurantes, o tamanho dos quartos e 

banheiros, a disponibilidade de acesso à Internet, etc. 

• Qualidade de serviços — segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988, p.13), os 

serviços são principalmente caracterizados por três aspectos: simultaneidade (serviços 

são consumidos quase que simultaneamente ao momento em que são produzidos, 

tornando difícil ou quase impossível detectar e corrigir as falhas antes que elas ocorram 

e afetem o cliente), intangibilidade (serviços representam um produto não-físico, ou 

seja, não podem ser transportados e/ou armazenados) e heterogeneidade (a grande 

variedade de serviços existentes e o forte relacionamento com o fator humano dificultam 

a atividade de padronização e estimação de preços). A escala Servqual 

(PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY,1988, p.11) tem sido a técnica normalmente 

utilizada para avaliação da qualidade de serviços de estabelecimentos de hospedagem, 

por meio da adaptação dos itens originais que compõem as cinco dimensões dos 

serviços. Nesse sentido, os critérios utilizados segundo esse sistema de avaliação são 

predominantemente subjetivos, em geral englobam atitudes, comportamentos e presteza 

de funcionários e atendentes, além de eficácia e eficiência dos serviços prestados. 

Entretanto, critérios objetivos também são observados, como a total disponibilidade de 

serviço de quarto (24 horas por dia) e número de idiomas falados pelos recepcionistas e 

atendentes. 

• Misto — muitos países englobam características dos dois sistemas anteriores. As 

classes de desempenho dos estabelecimentos de hospedagem são usualmente 

representadas simbolicamente por estrelas, embora alguns sistemas também utilizem a 

representação em diamantes e em coroas (quantidades maiores de 

estrelas/diamantes/coroas indicam estabelecimentos de hospedagem de melhor 

qualidade). Se a categorização dos estabelecimentos é percebida (por exemplo, em 
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categorias executiva, turística, etc.), a simbologia é utilizada para indicar o desempenho 

do estabelecimento na categoria a que pertencem. 

 

Adicionalmente, alguns sistemas utilizam a escala em rosetas para expressar 

a qualidade da comida oferecida em restaurantes e em restaurantes dos hotéis. 

Segundo a WTO (1989, p.2), a classificação de um estabelecimento de 

hospedagem não é uma atividade simples mesmo para profissionais experientes, 

pois envolve julgamentos predominantemente subjetivos e padrões de referência 

que nem sempre são de fácil entendimento, essas dificuldades são ampliadas 

quando a abrangência da classificação adquire âmbito internacional. Ainda mais 

preocupante é a dificuldade encontrada pelos turistas na comparação entre os 

sistemas de classificação existentes em seu país e no exterior. Sob esse último 

aspecto, destaca-se o trabalho elaborado por Callan (1995) que buscou estabelecer 

uma equivalência entre as classes dos diversos sistemas de classificação de 

estabelecimentos de hospedagem existentes no Reino Unido. 

No Brasil, até abril de 2002 existiam dois sistemas principais de classificação 

de meios de hospedagem: a classificação oficial, definida pelo Instituto Brasileiro de 

Turismo (Embratur), e a classificação realizada por entidades privadas e 

representada pela ABIH (WANDERLEY, 2004). 

A classificação dos meios de hospedagem pelo sistema da Embratur era 

realizada pela verificação da adequação e da conformidade dos itens existentes no 

estabelecimento quando comparados aos padrões definidos nas matrizes de 

classificação. Essas matrizes eram compostas por padrões gerais e específicos 

adequados aos diferentes tipos de meios de hospedagem. 

Os estabelecimentos hoteleiros deveriam então atender aos padrões exigidos 

para a sua categoria por meio da verificação de diversos itens. Por outro lado, a 

classificação pelo sistema da ABIH era realizada pelo próprio estabelecimento 

hoteleiro, por meio da verificação da conformidade do estabelecimento em relação a 

padrões preestabelecidos. 

Entretanto, pela Deliberação Normativa n.429 da Embratur (2002), a Embratur 

e a ABIH instituíram o atual sistema brasileiro de classificação dos meios de 

hospedagem resgata a simbologia de estrelas com a finalidade de diferenciar as 
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categorias, em todas as tipologias do setor. A saber: Hotel; Resort; Hotel Fazenda; 

Cama e Café; Hotel Histórico, Pousada; Flat/Apart-Hotel. Esse novo sistema 

também utiliza matrizes de classificação compostas por padrões de adequação aos 

diversos tipos de meios de hospedagem e extensivamente detalhadas em itens e 

aspectos que devem ser observados nos estabelecimentos. Ressalta-se que nesse 

novo sistema a tipologia “Alojamento de Floresta” não foi contemplada em função 

do processo de análise e construção de uma nova proposta de matriz de 

classificação específica que resguarde as características desse segmento. 

Finalmente, vale destacar que a classificação dos estabelecimentos de 

hospedagem segundo um procedimento de classificação claro e preciso é de grande 

importância tanto para o setor hoteleiro quanto para os clientes (hóspedes). 

Do ponto de vista dos clientes, a atividade de reserva em um hotel será 

facilitada pela comparação da classificação que cada hotel obteve com os demais 

disponíveis. Além disso, como resultado de um procedimento dessa natureza, muito 

provavelmente os hotéis pertencentes à mesma classe terão características 

semelhantes. Nessa situação, um cliente já conhecedor de um determinado hotel 

poderá realizar, com menos receio, a reserva em outro hotel pertencente à mesma 

classe, visto que a possibilidade de decepção com relação ao estabelecimento no 

qual fez a reserva será reduzida. Por outro lado, do ponto de vista dos hotéis, um 

procedimento de classificação contribuirá como estímulo competitivo ante os demais 

concorrentes. 

 

2.2 A atividade hoteleira nos empreendimentos localizados em ambientes naturais: 

ecolodge e alojamento de floresta 

 

A realidade de mercado da hotelaria prevê a médio e longo prazo sua 

sobrevivência ligada à atratividade exercida pela localização do hotel e as 

características apresentadas pelo próprio estabelecimento. Particularmente no 

Brasil, tal realidade está muito mais potencializada visto que o patrimônio natural do 

país é seu maior atrativo. Hotéis do mundo inteiro estão trazendo o gerenciamento 

ambiental para o dia-a-dia de seus negócios, tendo em vista grandes preocupações 
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com a utilização de recursos naturais crescentemente ameaçados (LINDBERG; 

HAWKINS,2002) 

Os hotéis usam recursos naturais e, ao utilizá-los, provocam sua redução, 

representando significativo impacto ambiental: decorrentes dos resíduos sólidos, dos 

equipamentos, dos produtos de uso diário, de efluentes líquidos misturados com 

detergentes e outros objetos orgânicos lançados em mares e rios (SCHENINI, 2007) 

De acordo com Wada (2007), as redes hoteleiras, também consideradas 

indústrias hoteleiras, como qualquer outro segmento comercial, competem 

globalmente numa luta constante em busca de novas porções de mercado. Para 

conquistar novos clientes, pretensamente, cada vez mais conscientes de seus 

direitos e deveres de consumidores e de cidadãos, várias estratégias têm sido 

recomendadas, para a formação de uma imagem mais positiva das empresas junto 

ao público externo e interno, destacando-se duas delas ultimamente: a proteção ao 

meio ambiente, e a responsabilidade social. Essa premissa vem colaborar, de forma 

significativa, para a sustentabilidade do meio ambiente. 

De modo geral, a hotelaria é considerada um dos segmentos de grande 

consumo de água, consumo energético, gerador de resíduos, enfim, grande gerador 

de impactos ambientais. Portanto, buscar o entendimento das questões ambientais, 

entre o meio e o homem, e colocá-los à frente de seus investimentos, mesmo que 

em pequenas e pontuais ações, pode representar uma forma de educação ambiental 

informal, onde se alia marketing, economia, consciência e responsabilidade social, 

de forma simples e participativa, além de uma excelente oportunidade 

mercadológica, pois existe uma parcela significativa de investidores e consumidores 

em geral, interessados em produtos baseados em conceitos ecológicos racionais ( 

TEIXEIRA, 2006). 

Para Curi (2011), minimizar os impactos ambientais negativos é algo tão 

presente nos dias atuais que sobremaneira tornou-se uma grande oportunidade de 

bons negócios e investimentos. Estar em dia com as questões ecológicas pode 

representar para uma empresa a ampliação de seu mercado alcançando uma 

clientela bastante seleta e com altos recursos. No caso hoteleiro, principalmente 

para os hotéis em zonas rurais, estes aspectos são cruciais e podem significar para 

muitos a razão de sua existência e continuidade. 
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Com isto, os hotéis que levantam a bandeira da exploração sustentável e do 

desenvolvimento ecologicamente correto, seja devido a aspectos construtivos ou de 

gestão, têm uma ampla possibilidade de aporte de recursos advindos do capital 

verde, ou seja, financiamentos, ou investimentos decorrentes de instituições, 

empresas ou organizações internacionais que direcionam os seus recursos 

financeiros destinados a pesquisa, desenvolvimento e responsabilidade social para 

empreendimentos que atendam aos ditames da sustentabilidade ambiental. 

Sob estes paradigmas estão os conceitos de lodge e ecolodge. O primeiro 

significa alojamento, porém, quando acrescido do prefixo “eco”, adquire um 

significado mais restrito. Segundo Russel, Bottrill e Meredith (1995), “Lodge é um 

termo genérico e engloba os hotéis tradicionais localizados em áreas de belezas 

naturais (nature-based lodge) como hotéis de pesca, hotéis em estações de esqui, 

resort de luxo, entre outros. Já ecolodge (nature-dependent tourist lodge) é uma 

rotulação utilizada para identificar os hotéis que baseiam suas atividades na 

natureza, seguindo a filosofia e os princípios do ecoturismo”. Por tanto, é essencial 

compreender que o fato de o estabelecimento estar localizado numa área natural ou 

ser denominado lodge/hotel ecológico/hotel de selva não é suficiente para fazê-lo 

ecoturístico (NELSON & PEREIRA, 2004, p. 321).  

Portanto, um hotel que se rotule ambiental, ecológico, ou que deseja ser 

reconhecido no mercado como um empreendimento que atende as necessidades 

prementes de uma exploração sustentável, precisa fundamentalmente estar balisado 

pelos princípios e conceitos mencionados no parágrafo acima. (CASASOLA, 2003). 

O quadro 03, adaptado do modelo proposto também por Russel, Bottrill e 

Meredith (1995), explicita, ainda mais, as diferenças existentes entre os dois tipos de 

estabelecimentos hoteleiros. 
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Quadro 04: Diferenças entre alojamento tradicionais e ecolodge. 

TRADICIONAL  ECOLODGE 

Luxo  Conforto básico  necessário  

Estilo genérico  Estilo de características únicas 

Foco em descanso e lazer  Foco em atividades educacionais 

Atividades baseadas nos 
equipamentos; ex.: golfe, tênis, piscina, 

ginásios. 

 Atividades baseadas na natureza e 
recreação; ex.: caminhadas, mergulho, 

cavalgada, canoagem. 

Desenvolvimento Isolado  Desenvolvimento Integrado ao meio local 

Propriedade de grupos/ consócios  Propriedade Individual 

Lucratividade baseada na alta 
capacidade, serviços e preços 

 Lucratividade baseada em projeto 
arquitetônico estratégico, localização, 
baixa capacidade, serviços e preços 

Investimento de grande porte  Investimento pequeno/moderado 

Principais atrativos são os 
equipamentos e o entorno 

 Principais atrativos são o entorno e os 
equipamentos 

Refeições gastronômicas, serviços e 
apresentação 

 Serviços e refeições bons/caseiros, 
freqüentemente com influência cultural 

Adota marketing de grupo/ cadeia de 
hotéis 

 Marketing inividual 

Os guias e intérpretes da natureza não 
existem ou representam uma parte 

menor da operação 

 Os guias e intérpretes da natureza são o 
foco da operação 

Fonte: Adaptado de: Russel, Bottrill e Meredith (1995).

Ainda sobre a nomenclatura para os empreendimentos em áreas naturais, 

destacamos que no dia 07 de maio de 2010, em Manaus, a denominação 

“ALOJAMENTO de FLORESTA” foi definida, durante uma reunião que discutiu as 

regras para o novo Sistema de Classificação Hoteleira do país. Esse conceito de 

Alojamento de Floresta: “Meio de Hospedagem localizado em área de floresta, fora 

dos limites da área urbana, com oferta de atividades de turismo sustentável, 

propiciando aos hóspedes a vivência em ambiente natural”. 

Definido então a questão da terminologia, é hora de contextualizarmos os 

padrões arquitetônicos nos moldes sustentáveis para os empreendimentos em áreas 

naturais. Apesar da ausência de critérios definitivos para a construção e 

gerenciamento dos ecolodges, Hawkins, Epler Wood e Bittman (apud NELSON & 

PEREIRA, 2004, p. 322- 323), concordam que muitas características pertinentes a 

este seguimento encontram-se bem conhecidas como: precisam ser bem projetados 
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em harmonia com o ambiente natural e cultural da localidade; devem trabalhar em 

harmonia com a comunidade local, oferecendo empregos e firmando contratos com 

fornecedores locais; devem apoiar a conservação local e iniciativas de pesquisas 

pública e privada; devem minimizar o uso de fontes de energia não renováveis, 

priorizando o uso das fontes alternativas renováveis como o sol, vento, a água entre 

outras; o ideal é que sejam construídos com matérias-primas locais de preferência 

materiais recicláveis e devem oferecer atividades baseadas na educação ambiental, 

com programas interpretativos para orientar e ensinar os visitantes sobre o ambiente 

natural e cultural local. Mas, conforme os autores são poucos os equipamentos no 

mundo que conseguem reunir todas essas características. 

O Projeto Arquitetônico nos moldes sustentáveis é diferente da arquitetura 

tradicional, pois cria projetos que não alteram o meio ambiente e sim, conservam os 

ecossistemas existentes no local, procurando se adaptar a eles. Os desenhos dos 

prédios são subordinados ao ecossistema, ou seja, são as árvores, as plantas, o 

relevo, a hidrologia que sugerem e determinam o formato da construção. A proposta 

arquitetônica brota naturalmente do solo e projeta-se suavemente pela paisagem 

(NELSON : PEREIRA, 2004, p. 324). 

De acordo com Lindberg & Hawkins (2001, p. 201, 203, 211, 218), a 

preocupação com as instalações faz parte da gestão de importantes redes 

hoteleiras, como por exemplo: a Marriott Corporation, que tenta oferecer 

apartamentos que não agridam o meio ambiente utilizando materiais e técnicas que 

resultam em baixo impacto ambiental. A Choice Hotels está incentivando seus 

hóspedes a fazerem a coleta de resíduos sólidos recicláveis, começando pelos 

quartos onde o mesmo adaptou recipientes para a coleta dos materiais. 

A iniciativa da Marriott Corporation e da Choice Hotels de desenvolver 

alojamentos que respeitem o meio ambiente, mesmo que seja na indústria do 

turismo de massa, demonstra que a preocupação ambiental é uma decisão acertada 

em termos empresariais. 
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2.3 As características da hotelaria de selva na região amazônica 

 

Uma das principais reservas de biodiversidade do mundo, a floresta 

amazônica ocupa 92% da área territorial do Estado, na qual, estima-se,  que vivem 

250 espécies de mamíferos, de 2 mil espécies de peixes e 1,1 mil de pássaros. No 

Amazonas se encontra a maior população indígena do Brasil, 28% do total. ( 

AMZONASTUR, 2008) 

Localizado no coração da maior floresta no mundo, o Amazonas é o maior 

Estado do Brasil. Tem uma das maiores biodiversidades mais variadas do planeta, e 

sempre está chamando a atenção de organizações não-governamentais e 

ecologistas que lutam para desenvolvimento econômico e regional sem afetar este 

ecossistema sem igual.  

À margem do Rio de Negro, a capital do estado, Manaus, representa um 

centro importante de turismo ecológico. Uma de suas atrações mais procuradas é a 

Praia da Ponta Negra, 13 km do centro da cidade. Lá, a areia invade o Rio Negro, 

enquanto compondo um contraste bonito com a água escura durante maré vazante. 

Outro lugar de excursão é a floresta vasta que pertence ao Instituto Nacional de 

Pesquisas Amazônicas (INPA), um complexo composto de um Jardim Botânico 

diversificado, rico em espécies de flora da Amazônia, e um jardim zoológico com 

animais nativos, inclusive alguns em extinção. Abaixo o estado do Amazonas e o 

município de Manaus, ilustrado na figura 01: 
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Figura 01: Mapa de localização geográfica.  

 

Fonte: http:// www.google.com.br/mapas. Acessado em 09 de janeiro de 2010  

 

De acordo com a Associação da Hotelaria de Selva da Amazônia Brasileira – 

AHS ( 2011), o Estado do Amazonas é  pioneiro da Hotelaria de Selva no Brasil. 

Os primeiros Lodges e hotéis de selva na Amazônia Brasileira datam do início 

dos anos 70/80 de onde surgiram para atender a curiosidade da comunidade 

internacional, notadamente a comunidade européia, ávidas em conhecer a 

exuberância de sua mata tropical e que a cada ano desperta o interesse em sua rica 

biodiversidade, desenvolvendo produtos turísticos e hoteleiros específicos de selva 

para turistas, ecoturistas, pesquisadores, cientistas e que até então careciam de 

melhores estruturas de serviços até então desconhecidos do segmento turístico-

hoteleiro no Brasil, no que levou os novos empreendimentos hoteleiros a se 

especializarem no oferecimento de serviços como transporte turístico aéreo e fluvial, 

ali de pensão completa, guias especializados e atividades como passeios fluviais, 

focagem de jacarés, caminhada e visita a tribos indígenas ou ribeirinhos (AHS,2011) 

O turismo de natureza é o atrativo dos roteiros da Amazônia, onde o visitante 

tem a oportunidade de conhecer, aprender e valorizar a importância da floresta 

Manaus 

http://www.google.com.br/mapas
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tropical e os habitantes que nela vivem, os principais responsáveis pela sua 

conservação. 

A prática do turismo em áreas naturais vem se elevando nos últimos anos e 

esta atividade tem atraído um número significativo de visitantes nas regiões 

detentoras de recursos naturais que antes se deslocavam para localidades 

litorâneas. 

A região Amazônica é detentora de imponente floresta e de um grandioso rio, 

por isso foi a primeira a construir estabelecimentos hoteleiros em áreas naturais. 

Entretanto, nos últimos anos, novos complexos surgem na região e não se tem 

conhecimento a respeito se estes hotéis adotem ações sustentáveis que visem 

garantir às populações locais melhores condições de vida e a manutenção dos 

recursos naturais (CARVALHO, 2011) 

A atividade econômica com maior expansão na Amazônia é o ecoturismo, que 

vem registrando um crescimento constante ano a ano e já conta com diversos 

alojamentos de floresta, diversas empresas de cruzeiros fluviais e de pesca 

esportiva. (AMAZONASTUR, 2011) 

Graças ao turismo o setor de serviços responde por mais de 50% da atividade 

econômica que exploram esta atividade na Amazônia, seguido pelo setor industrial, 

onde a crescente procura por investimentos em ecoturismo, turismo de selva e 

lodges necessitando de ampla discussão das bases para o desenvolvimento 

sustentável desta atividade, criando produtos e serviços competitivos em pólos 

turísticos dos Estados da Amazônia. 

O Amazonas é o maior estado da região norte do Brasil e possui infra- 

estrutura de aeroportos com bons indicadores. Conta com 3 aeroportos 

administrados pela Infraero, todos com capacidade ociosa. O Aeroporto de Manaus, 

que possui capacidade para 3,5 milhões de passageiros/ano, pode elevar seu fluxo 

em mais de 40% sem problemas de capacidade. Além dos Aeroportos de Tefé e 

Tabatinga (Infraero), a região conta com mais oito aeroportos regionais, porém todos 

com baixo grau de utilização (CARVALHO, 2011) 

A atividade hoteleira possui aspectos proeminentes que contribuem para o 

planejamento e desenvolvimento positivo deste tipo de empreendimento. É preciso 

avaliar um legado de informações que instrui o entendimento para melhor 
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compreensão, desde as Normas e Certificação, proposta pelas iniciativas oficiais de 

Turismo e como se trata de Alojamentos de floresta as demais autorizações 

Ambientais até a segmentação da oferta.  

Quanto a tipologia dos Alojamentos de Floresta, podemos afirmar que os 

mesmos são conhecidos também como lodges, são equipamentos de hospedagem 

localizados em aérea de ambiente natural, sendo floresta densa ou em outro espaço 

de beleza natural. Distante dos centros urbanos desenvolve atividade de integração 

com a natureza e essas variam conforme o ecossistema local. 

O Estado do Amazonas possui vocação natural para o desenvolvimento deste 

tipo de empreendimento. A classificação dos alojamentos tem como base os 

aspectos construtivos, serviços oferecidos e a responsabilidade ambiental que cada 

alojamento desenvolve.  

Conforme princípios construtivos regionais, os alojamentos de floresta adotam 

tipologias arquitetônicas baseadas na cultura ribeirinha, podendo ser estruturadas 

por palafitas, flutuantes e habitações de terra firme, podendo ser um misto de cada 

uma delas. Dessa forma, tais empreendimentos acabam usando, mesmo que seja 

indiretamente, essas estruturas como um diferencial competitivo no mercado. As 

características regionais da paisagem amazônica condicionam um comportamento 

contemplativo, singular e único se comparado a outros lugares do mundo. Fazendo 

o ser humano absorver com rigor, sua determinação de domínio e aproveitamento 

das riquezas da hiléia12 que se afigura um atrevimento inútil quando não respeitados 

os aspectos de sustentabilidade sócio-cultural e ambiental (AHS, 2011)  

As habitações ribeirinhas espalhadas pelo vasto território amazônico 

apresentam-se adaptadas ao meio, mas pouco funcionais. Além disso, verifica- se 

de uma maneira geral, uma estagnação das técnicas e tecnologias construtivas 

regionais. 

Porto (2004) qualificou o regionalismo ribeirinho na sua eco-eficiência, 

adequando harmonicamente as modificações urbanas e arquiteturas à paisagem 

                                                             
12

 A hiléia Amazônica possui o maior banco genético da Terra, ou seja, é uma área de grande 

biodiversidade. 
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natural, servindo de balizador para as construções sustentáveis na selva, em 

equilíbrio estético e funcional com o meio ambiente. 

Antes mesmo de entrarmos nas definições técnicas, o arquiteto Hayden 

(2011, p. 40) menciona: “que para entendamos os aspectos construtivos endêmicos 

da região, precisamos entender a evolução das sociedades, bem como suas 

especificidades locais”. 

Uma habitação, nos primórdios, era para o ser humano, formações naturais, 

como cavernas, por exemplo, que “em termos mais pragmáticos, servia para 

providenciar abrigo contra a precipitação, vento, calor e frio, além de servir de 

refúgio contra ataques de outros animais (ou de outros seres humanos)”. 

À medida que o relógio evolucionário do desenvolvimento segue, a base 

estrutural da formação das sociedades exige modificações, o que refletem 

diretamente na forma de ocupação dos espaços, com uma estrutura artificial, 

constituída essencialmente por paredes e cobertura, formatada na essência cultural 

adquirida. 

Conforme sua base intelectual aumenta pela associação de novos conceitos e 

formatações de convívio, a arte de construir é automaticamente modificada, com o 

acréscimo de novas técnicas e tecnologia construtiva, visando espelhar os anseios 

da sociedade. 

No caso do Amazônida13, submetido à vastidão da região e ao regime de 

vazantes e cheias das águas dos rios e igarapés, obrigando-o a sobreviver e 

contornar problemas através do aproveitamento das oportunidades que o meio 

oferece, tem sua formação arquitetônica baseada na transferência falada, obtida por 

meio de “erro e acerto” de seus antepassados, e elaborada com os recursos da 

floresta. 

Diferentemente de outras regiões do mundo, que tiveram uma evolução 

arquitetônica ancorada em formas, simbologias, misticismo e especificidades 

construtivas, a tipologia dos alojamentos de floresta, padrão parece ter parado em 

algum ponto, do trecho evolutivo, no que tange ao estilo, técnica edificável e 

formalização de um desenho mais elaborado. 

                                                             
13 Pessoa  nascida ou que vive na Amazônia. 



59 

A palafita, a qual possui um sistema construtivo adequado para regiões 

alagadiças (várzea) cuja função é evitar que a mesma seja arrastada e submersa 

pela periodicidade das águas e pela corrente. São construções caracterizadas por 

seus pilotis (colunas) de madeira, elevando a edificação a alturas definidas pelos 

períodos de cheias. 

Dependendo de seu isolamento, as construções mais afastadas dos centros 

urbanos, podem empregar o uso de barro no piso e ter seus fechamentos em palha 

e/ou madeira com ramos trançados de modo a aceitar um revestimento de argila, 

possibilitando desta forma o uso do fogo em seu interior. 

As margens de igarapés, furos ou paranás, apresentam condição ideal para a 

instalação para essas habitações ou moradias, pois o alimento fica ao alcance das 

mãos, facilitando a vida do homem amazônida que possui no peixe, o principal 

ingrediente do seu cardápio alimentar. 

Salienta-se que a vertente regionalista da arquitetura, que vem sendo 

rediscutida desde princípios da década de 80, professa contra a homogeneidade e 

indiferença de uma cultura da virtualidade e da imagem, conclamando a uma ação 

centrada em uma agenda de ética social. Assenta-se na crença, da existência de 

tradições locais “autênticas” que devem ser preservadas. 

Isto implica poder avaliar a legitimidade dos signos representativos de uma 

cultura. Não alheio a toda essa discussão devemos trazer o que Haeckel ( citado em 

Porto, 2004) definiu como sendo ecologia um estudo da economia e do modo de 

habitar dos organismos vivos, considerando a rede intrincada de relações que 

estabelecem entre si e com o ambiente em que vivem, tendo como objetivo a luta 

pela existência. A idéia de organização embutida no conceito de ecologia de 

Haeckel ( citado em Porto 2004), de que existem forças que atuam dentro de zonas 

ambientais, equilibrando-as e ordenando-as em formações típicas, referenda as 

teorias liberais da época e vai influenciar enormemente outras áreas de 

conhecimento. 

Os aspectos construtivos de um alojamento de selva devem primar por um 

olhar crítico e sensível, baseados no conceito de ecologia de Haeckel e nos 

princípios do arquiteto Severiano Porto que valoriza a arquitetura amazônica 

autóctone, resgata as técnicas construtivas e tipologias tradicionais fundindo-as 

sutilmente ao repertório moderno. Essa atitude de abertura ao lugar resulta em um 



60 

ambiente estrutural contextualizado, coerente com o meio físico e cultural em que se 

insere, sem se esquecer, é claro, que o impacto ambiental deve ser o menor 

possível. 

Hayden, (2011) no diagnóstico da hotelaria de selva, salienta que proteger a 

edificação do acúmulo de calor, das chuvas constantes, do sol, dos insetos, e 

otimizar a ventilação natural, são as premissas básicas a serem seguidas para se 

obter uma arquitetura adequada ao clima quente-úmido da paisagem selvática.  

Mesmo assim, depois de toda essa discussão sobre as Palafitas Amazônicas, 

não podemos esquecer das estruturas de terra firme, que são casas ou habitações 

elevadas do solo para que o ar circule por todos os lados e proteja a casa da 

entradas dos animais. 

Temos também como estruturas utilizadas pelo amazônida e pelos 

alojamentos de selva o flutuante, que é um aglomerado de casebres de palha sobre 

troncos de madeira, a estrutura de um flutuante é uma amarração de toras de 

madeira que flutua sob as águas, formando uma plataforma de base para todo o 

hotel. Atualmente, utiliza--se garrafas PET para fazer um flutuante, uma iniciativa 

ecologicamente correta. 

Essas estruturas poderiam ser utilizadas pelos ALOJAMENTOS DE 

FLORESTA como diferenciais em relação a sua competitividade no mercado 

turístico, como também exemplos de interação e interpretação da paisagem 

amazônica, na relação do homem amazônida com o seu meio, favorecendo, desta 

forma, a hospitalidade turística nos equipamentos hoteleiros da Amazônia Legal, 

localizados fora da área urbana, requisito fundamental para estar em contato com a 

natureza e ambiência amazônica. 

Segundo a AHS (2011), os alojamentos de floresta são classificados quanto a 

seus aspectos construtivos, serviços oferecidos e a responsabilidade ambiental que 

cada alojamento desenvolve. Desta forma, os alojamentos de floresta do Estado do 

Amazonas são ofertados da seguinte forma: 

a) Pousada: São alojamentos de pequeno porte, geralmente de estrutura 
familiar com acomodações simples e informal, tem como característica a 
construção arquitetônica horizontal e integrada à região localizada. Este tipo 
hoteleiro é considerado um alojamento de lazer em proporções menores, 
considerado ser o próprio atrativo da viagem, possui uma boa estrutura de 
entretenimento e lazer; 
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b) Pousadas Ecológica: Pousada Ecológica é um tipo de hospedagem que 
apresenta alto índice de responsabilidade ambiental. Utiliza- -se de matérias 
recicláveis para construção da estrutura física, de técnicas para captação da 
água pluviais, armazenamento de energia limpa (energia solar), iluminação e 
ventilação natural. São empreendimentos com até 15 UH’s e com 
características construtivas endêmicas da região. 

c) Eco Hotel: São empreendimentos que apresentam relevantes cuidados com 
o meio ambiente, desde a construção até as técnicas usadas na manutenção 
do prédio. Sua arquitetura está em perfeita harmonia com as condições locais 
do meio ambiente, desta forma, mitiga a alteração no local original, 
desenvolvem atividades de educação ambiental e promovem a participação 
da comunidade no desenvolvimento das atividades do Hotel. Sua estrutura 
física é composta no mínimo por 30 Uh’s e oferece todo conforto e luxo para 
os hóspedes; 

d) Resort de Selva: Resort de Selva são empreendimentos hoteleiros de 
grande porte que proporcionam ao hóspede todo o luxo e conforto, são 
descendentes diretos dos Resorts. Possuem acomodações de luxo, serviços 
diferenciados, entretenimento e lazer como principais atrativos, estão 
localizados em áreas naturais, mas oferecem todas as sofisticações de um 
hotel urbano sendo considerados auto-suficientes. Desenvolvem projetos 
socioambientais; 

e) Extra-Hoteleiro: Prestam serviços de hospedagem diferentes dos meios de 
hospedagem oficialmente cadastrados. Nem sempre o conforto é o item 
principal neste tipo de acomodação, mas o principal serviço é realizado seja 
ele em barracas, saco de dormir, redes dentre outros. Podemos citar o 
camping como exemplo, podendo este ser fixo ou móvel. 

f) Barcos: Na região do Estado do Amazonas onde a maior parte do transporte 
é fluvial, é comum os barcos regionais transportarem não só cargas como 
também passageiros. Essas viagens costumam ter uma longa duração 
necessitando assim que seja oferecido aos tripulantes e passageiros 
acomodações. Os empreendedores com uma perspicaz visão passaram a 
oferecer em sua pequena estrutura sofisticação vista nos hotéis urbanos, 
estes passaram a se estruturar especificamente para este tipo de negócio, 
oferecendo não somente a hospedagem, mais alimentação, entretenimento e 
lazer, garantido a satisfação do cliente que já conhecia os barcos através dos 
passeios que é comum fazer pela região, unindo assim o útil ao agradável. 

 

2.4 O panorama dos alojamentos de floresta no Amazonas 

 

Segundo dados da Amazonastur (2011) o turismo no Estado do Amazonas 

apresenta crescimento ao longo dos últimos anos, entre o ano de 2003 a 2010 foram 

recebidos cerca de 607.688.000 turistas levando em consideração a quantidade de 

hóspedes da hotelaria urbana e hotelaria de selva, o fluxo de turistas dos Cruzeiros 

Marítimos e turistas registrados na temporada de pesca esportiva. 

Somente no ano de 2009, o Estado recebeu aproximadamente 561.751 

turistas, que supera os dados registrados no ano anterior, que foi de 495.084 

turistas, apresentando um crescimento de 2009/2010 (8,18%). O principal ponto de 
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partida dos turistas nacionais que visitaram o Estado do Amazonas neste ano foi o 

Estado de São Paulo, registrando aproximadamente 98.104 turistas. Com relação ao 

turista estrangeiro, o país que mais enviou turistas para o Estado foi o Estados 

Unidos da América, registrando aproximadamente 71.813 turistas (AMAZONASTUR, 

2011). 

Com relação à hotelaria urbana, Segundo o BOH (Boletim de Ocupação 

Hoteleira), e, baseado nas estimativas da hotelaria urbana não registrada, o volume 

de turistas, registrado no período compreendido entre 2003 e 2008 foi de 1.968.936, 

tendo um crescimento médio nesse período de 12,5%. No ano de 2008 a hotelaria 

urbana recebeu mais de 439.105 turistas apresentando um aumento nas 

hospedagens de 14,5% em relação ao ano anterior. Os meses de maior procura 

pelo turista nacional são os meses de Maio a Novembro, com relação ao turista 

estrangeiro o mês de Agosto é considerado alta estação ( AMAZONASTUR, 2008) 

No período de 2003 a 2008, foram registrados 5.296.309 pernoites nos hotéis 

urbanos do Amazonas. Destaca-se também que a taxa média de crescimento 

desses foi de 20% por ano ( AMAZONASTUR, 2008) 

De acordo com a Amazonastur (2008) a Taxa de Ocupação das Unidades 

Habitacionais (TOH) mede a relação entre a quantidade de hospedados e o número 

de unidades habitacionais oferecidas. A TOH média, no período de 2003 a 2008, foi 

de 53,73%. A Taxa de Ocupação de Leitos (TOL) mede a relação entre a quantidade 

de hospedados e o número de leitos oferecidos. A TOL média, no período de 2003 a 

2008, foi de 48,39%. 

Com relação à hotelaria de selva no Estado do Amazonas, segundo o BOH 

(Boletim de Ocupação Hoteleira), o volume de turistas registrado na Hotelaria de 

Selva, no período compreendido entre 2003 e 2008, foi de 148.624 

(AMAZONASTUR, 2008). 

Em 2008, foi registrado um volume de turistas de 32.482, que supera o fluxo 

do ano anterior, quando foi registrado um fluxo de 27.637 turistas, em 17,5%. Os 

principais destinos dos turistas que utilizam a hotelaria de selva no Amazonas foi 

São Paulo para os turista nacionais e Estados Unidos da América para os turistas 

estrangeiros ( AMAZONASTUR, 2008). 
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No período de 2003 a 2008, foram registrados 296.450 pernoites nos Hotéis 

de Selva. Destaca-se também a taxa média de crescimento desses pernoites que foi 

de 20%. 

A Taxa de Ocupação média das Unidades Habitacionais (TOH), no período 

de 2003 a 2008, dos Hotéis de Selva foi de 14,45%. 

A Taxa de Ocupação de Leitos (TOL), no período de 2003 a 2008, da 

Hotelaria de Selva foi de 13,81%. 

Os cruzeiros marítimos também apresentam um bom número de turistas para 

o Estado do Amazonas, em 2008 o Estado recebeu 24 navios, registrando um 

volume de turistas de 17.655, maior que no ano anterior, quando registrou- -se um 

fluxo de 16.286 turistas, apresentando um crescimento de 8,41%. 

O volume de turistas registrados nas temporadas de Pesca Esportiva, no 

período de 2003 a 2008, foi de 28.135, tendo um crescimento médio estimado de 

10%. 

Sobre a Pesca Esportiva é muito difícil mensurar um número real de turistas 

que visitam o Estado do Amazonas pelo fato de a maioria das operadoras não 

divulgar os dados do fluxo turístico. 

Com relação ao movimento total de passageiros registrado no Aeroporto 

Internacional Eduardo Gomes, em 2008 ocorreu um record nas entradas de 

estrangeiros no Estado, a movimentação internacional alcançou o recorde de 

125.167 passageiros. Em 2007, essa movimentação totalizou 97.035 passageiros. 

Assim, verifica-se um crescimento de 29% entre 2007 e 2008 

(AMAZONASTUR,2008) 

O turismo de Natureza é um dos segmentos mais procurados entre as 

excursões pela Amazônia. As excursões mais procuradas incluem a Reserva de 

Mamirauá e Humaitá, onde a maior atração é a pesca desportiva no Rio Roosevelt. 

As excursões incluem passeios de barco, durante a noite a chalés e caminhadas de 

floresta. A maioria das excursões tem um guia especializado. 

O Estado do Amazonas foi o primeiro a oferecer chalés de floresta, 

construídos à margem de rios ou flutuando nas águas de um lago, no meio da 

floresta. O Estado também possui um dos maiores festivais folclóricos do país: 

Parintins que combina música dança e toda a cultura do Estado. 
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A economia do Estado confia nas atividades de extração principalmente: 

indústria, primária e pescado, como também o centro industrial de alta tecnologia. 

Seus produtos agrícolas principais são: laranja, mandioca, arroz e banana. Minerais 

incluem pedra calcária, gesso e lata (metal). Em seu parque industrial, realça à 

produção de eletrônicos e materiais de comunicação, a indústria de metalurgia e 

extração mineral, a fabricação de relógios e a indústria de bebida ( AMAZONASTUR, 

2008). 

 

2.5 O sistema de classificação da hotelaria de selva 

   

O crescimento do turismo internacional impõe exigências adicionais no setor 

de serviços, forçando as empresas hoteleiras a adaptarem seus serviços às 

exigências dos clientes. Um hotel visto como um provedor de serviços precisa 

satisfazer a necessidade de uma ampla base de hóspede internacionais. Deste 

modo a empresa hoteleira precisa considerar a implementação de um sistema de 

gestão, reconhecido internacionalmente, como o gerenciamento baseado em 

normas internacionais, podendo os hotéis, cadeias de hotéis em particular, lucrarem 

com o uso de um sistema de gestão normalizado (RICCI, 1997). 

Para Castelli (2001), “o hotel é um estabelecimento comercial de 

hospedagem, que oferece aposentos mobiliados, com banheiro privativo, para 

ocupação iminente ou temporária, oferecendo serviço completo de alimentação, 

além dos demais serviços inerentes à atividade hoteleira”. 

Segundo Cooper (2001), a classificação pode ser definida como a colocação 

de hotéis em categorias de acordo com o tipo de propriedade, instalações e 

amenidades oferecidas sendo este, o enfoque tradicional na maioria das matrizes. 

Na prática, a maioria dos sistemas de classificação, concentram-se na qualidade 

como um adicional que não tem impacto sobre a concessão de estrelas de um 

estabelecimento.  

Normalmente as matrizes de classificação tem por finalidade a padronização 

para estabelecer uma qualidade uniforme de produtos e serviços; o marketing para 

assessorar os viajantes sobre os tipos de hospedagem disponíveis; a proteção ao 

consumidor, para garantir que o empreendimento atenda a padrões mínimos de 
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acomodação, instalações e serviços; a geração de receita, para produzir renda a 

partir do licenciamento e etc; o controle, para fornecer um sistema de controle geral 

da qualidade na atividade; incentivos aos investimentos, para dar aos operadores 

incentivos para melhoramentos em suas instalações.  

Quem realiza a certificação é um grupo de profissionais especializados em 

certificação pertencentes à Embratur. As avaliações feitas pela classificação 

deveriam ter maior importância para a equipe dos empreendimentos que deviam ver 

a grande oportunidade de promover melhorias e mudanças nos serviços prestados e 

no produto oferecido, ao invés de mostrarem ao cliente uma mera classificação. Os 

empreendimentos pensam muitas vezes apenas na mudança de infraestrutura que 

vai ocorrer e esquecem a qualidade dos serviços oferecidos. 

A classificação não acontece sem problemas. Um deles é a subjetividade do 

julgamento envolvido na avaliação da maioria dos aspectos relacionados à 

qualidade e serviços pessoais. Como consequência a classificação se concentra nos 

atributos físicos e quantificáveis das operações, determinando a classe com base 

em características como o tamanho dos quartos, instalações, a presença ou não de 

banheiro nos apartamentos e a disponibilidade de serviços. Isso tudo é feito muitas 

vezes sem a avaliação da qualidade do fornecimento ou a consistência da prestação 

de serviços (COOPER, 2001). 

De acordo com Vieira da Luz (1999), a classificação dos meios de 

hospedagem no Brasil foi instituída em 1978 pelo Conselho Nacional de Turismo 

(CNtur), com o objetivo de estimular a criação de pacotes internacionais para o País. 

O sistema de classificação adotado foi o misto ( presença/ausência e classificação 

por pontos) e previa a realização de duas vistorias anuais, realizadas de forma 

ostensiva e sem prévio. A classificação não era compulsória e dependia de 

solicitação dos hotéis. 

A ABIH usava um sistema de classificação por asteriscos, mas foi suspensa 

em 1999, a partir daí a Associação não classificou mais nenhum empreendimento. 

O novo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, 

estabelecido a partir de 2011, construído por meio de uma ampla parceria entre o 

Ministério do Turismo, Inmetro, Sociedade Brasileira de Metrologia e Sociedade 

Civil, é um importante passo para possibilitar a concorrência justa entre os meios de 



66 

hospedagem do país e auxiliar os turistas, brasileiros e estrangeiros, em suas 

escolhas (MTur, 2011) 

A exemplo de vários países, tais como França, Portugal, Alemanha, Suíça, 

Dinamarca, Chile, Suécia e outros, o Brasil estabeleceu o seu Sistema de 

Classificação de Meios de Hospedagem como estratégia para promover e assegurar 

a sua competitividade em um mercado global altamente disputado. 

O Sistema Brasileiro de Classificação é um instrumento reconhecido 

oficialmente para divulgar informações claras e objetivas sobre os meios de 

hospedagem, sendo importante mecanismo de comunicação com o mercado e o 

modo mais adequado para o consumidor escolher quais os meios de hospedagem 

deseja utilizar. 

O Ministério do Turismo (2011) apresentou a nova portaria que institui o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass). O objetivo 

é adequar os hotéis brasileiros ao padrão mundial de serviços turísticos para a Copa 

de 2014 e Olimpíadas de 2016. 

Embora apresente mudanças em relação à padronização regulamentada em 

2002, o novo sistema manterá a classificação por estrelas, em escala de 1 a 5. A 

diferença, segundo o ministro, é o novo critério de avaliação. “Só poderá usar as 

estrelas o hotel que passar pela inspeção do Inmetro” ( MALTA, 2011). A expectativa 

é que 60% dos mais de 12 mil estabelecimentos de todo país sejam classificados 

até 2014”. 

Durante o evento, na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo, no Rio de Janeiro, o ministro afirmou que o novo modelo, traz 

modernidade e democracia ao sistema hoteleiro. O presidente da Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Rio de Janeiro (Abih-RJ), afirmou que a 

proposta foi bem recebida pelo setor. 

“Leva em consideração o serviço oferecido pelos estabelecimentos. Antes, 

bastava cumprir os requisitos técnicos, como metragem, por exemplo, que se 

chegava a uma classificação específica. A partir de agora, aspectos como qualidade 

do atendimento farão a diferença” (LOPES, 2011). 
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A Associação Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação reforçou o 

coro dos que consideravam o modelo anterior, revogado em 2010, ultrapassado. A 

portaria vai contemplar a diversidade da hotelaria brasileira. “O que temos agora é 

um rigor maior tanto na descrição dos quesitos quanto na implementação deles” 

(SAMPAIO, 2011). 

Com a nova regra, os estabelecimentos serão divididos em hotel, resort, 

hotel-fazenda, cama e café, hotel histórico, pousada e flat/apart hotel. “Os meios de 

hospedagem farão parte do catálogo e do site da Embratur. Além disso, haverá uma 

maior credibilidade do empreendimento e ele poderá usar a classificação como uma 

ferramenta de publicidade”. 

As matrizes da classificação serão compostas por requisitos de infraestrutura, 

prestação de serviços e práticas de sustentabilidade. Para ser classificado na 

categoria pretendida, o meio de hospedagem deve demonstrar o atendimento de 

100% dos requisitos mandatórios14 e 30% dos eletivos15. 

Dentre os optativos são observados itens como: serviços de recepção, 

guarda-valores e alimentação; tamanhos de apartamentos e de banheiros; 

disponibilidade de restaurantes; medidas para redução de consumo e coleta seletiva 

de resíduos, entre outros. 

Para solicitar a classificação, que terá validade de 36 meses, os meios de 

hospedagem devem preencher formulários disponíveis no site do ministério de 

turismo. Depois da análise e aprovação da documentação, será realizada uma 

inspeção por técnicos do Inmetro para avaliar a conformidade com os requisitos 

previstos nas matrizes de classificação. 

De acordo com o Ministério do Turismo (2011) a nova classificação contempla 

apenas a hotelaria urbana. No que se refere à hotelaria de selva ficou definido o 

conceito de Alojamento de Floresta: “Meio de Hospedagem localizado em área de 

                                                             
14

 Mandatório (obrigado ter o requisito) 

15
 Eletivo (não obrigatório) 
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floresta, fora dos limites da área urbana, com oferta de atividades de turismo 

sustentável, propiciando aos hóspedes a vivência em ambiente natural”. 

Considerando que após várias vistorias realizadas em parcerias com diversos 

Órgãos Governamentais nos atuais meios de hospedagem em alojamento de 

floresta, oportunidade em que se detectou que estes possuem diferentes 

características, estilo, padrão modelo arquitetônico e localização, e que haverá a 

necessidade de adequá-los, classificá-los e inseri-los no contexto da atividade 

turística, tornando um fator de desenvolvimento social, atendendo os Princípios 

Gerais da Atividade Econômica, conforme discorre a Constituição Federal em seu 

artigo 170 a AMAZONASTUR propôs a revisão e a adequação da minuta do 

Decreto-Lei que inicialmente destaca o termo “alojamento” como sendo a melhor 

expressão para substituir o termo “lodge”. (AMAZONASTUR, 2009). 

O desencontro de informações tanto no âmbito federal quanto estadual sobre 

a hotelaria de floresta acaba por gerar duplicidade de dados que dificultam o 

ordenamento e planejamento desses empreendimentos, por conseguinte sua futura 

classificação. O exemplo vem na consulta dos meios de hospedagens listados no 

CADASTUR16 disponibilizado no Ministério do Turismo onde os alojamentos de 

floresta estão classificados apenas como meio de hospedagem se misturando aos 

hotéis urbanos. O interessante é observar a dicotomia entre as instâncias 

governamentais de turismo no âmbito federal e estadual, pois a Amazonastur17 não 

adota a nomenclatura de “ALOJAMENTO DE FLORESTA” 18 e sim “HOTÉIS DE 

FLORESTA”, além do que no site da Amazonastur estão listados somente 13 

empreendimentos hoteleiros classificados como hotéis de floresta. Outro aspecto 

que corrobora para essa falta de unicidade é a quantidade de hotéis de selva (1ª 

definição de alojamentos de floresta) da Região Metropolitana de Manaus 

apresentada por Costa Novo (2011), conforme quadro 04: 

                                                             
16

  CADASTUR é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do 
turismo. Executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo nos 
26 Estados do Brasil e no Distrito Federal, permite o acesso a diferentes dados sobre os Prestadores 
de Serviços Turísticos cadastrados. 

17
 Empresa Estadual de Turismo, secretaria de estado que tem por responsabilidade planejar o 

turismo no Amazonas. 

18
  Definida em 2011 em uma reunião entre Ministério do Turismo, Amazonastur, empresários do 

setor dos meios de hospedagem urbanos e rurais, universidades e entidades com interesse no 

assunto. 
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Quadro 05: Alojamento cadastrados junto aos órgãos oficiais e entidades de classe. 

MUNICÍPIOS DA RMM
19

 AMAZONASTUR CADASTUR AHSAB
20

 

Careiro da Várzea 2 0 0 

Iranduba 3 4 6 

Itacoatiara 1 1 6 

Manacapuru 2 1 1 

Manaus 4 7 6 

Novo Airão 1 1 2 

Presidente Figueiredo 3 1 3 

Rio Preto da Eva 1 0 3 

TOTAL 17 15 27 

Fonte: Ramos, 2012. 

 

De acordo com a Associação da Hotelaria de Selva da Amazônia Brasileira, 

dos 62 municípios do estado do Amazonas apenas 16 possuem esses tipos de 

empreendimentos e nem todos possuem cadastro na Amazonastur e no Ministério 

do Turismo. Vale salientar que os alojamentos de floresta, objeto de análise dessa 

pesquisa, localizam-se nos municípios de Iranduba, Manaus e Rio Preto da Eva. 

Conforme exposto, constata-se a importância de estudos na temática ligada a 

hotelaria de floresta, em função da necessidade de investigação e ordenamento do 

setor, principalmente no que concerne a subsídios para estruturar uma possível 

classificação. 

Ressalta-se que no mundo inteiro a expressão “hotel” traduz hospedagem 

urbana, enquanto “lodge” significa hospedagem em locais afastados dos centros 

urbanos e que nem sempre são dotados de todos os componentes dos hotéis de 

cidade, como energia elétrica, frigobar, ar-condicionado, secador de cabelo, 

estacionamento, internet, etc. A exemplo desse tipo de acomodação no mundo tem-

se como exemplo os lodges localizados na Costa Rica. Trata-se de um país 

extremamente diversificado na paisagem, flora e fauna, devido, em grande parte, à 

geografia, já que constitui uma ponte entre dois continentes, comportando a 

transição de espécies entre a América do Norte e América do Sul. 

                                                             
19

 Região Metropolitana de Manaus. 

20
 Associação da Hotelaria de Selva da Amazônia Brasileira. 



70 

De acordo com Definition of Sustainable Tourism, CST, 1997 a Costa Rica 

Turismo - TIC classifica acomodações de acordo com um sistema de ponto 5 

("estrelas"), que foi desenvolvido em 1998 em colaboração com o "Menlo Consulting 

Group" dos EUA. O sistema de classificação é baseado em um catálogo detalhado 

de critérios de avaliação. A menor pontuação é de 1 estrela, mais 5 estrelas. 

Importante saber: Enquanto que os hotéis podem receber uma pontuação máxima 

de 5 estrelas, pousadas rurais, podem receber um máximo de 3 estrelas. Essa 

estrelas recebem o nome de “FOLHAS VERDES”, a cada pontuação as estrelas são 

tranformadas em folhas verdes, demonstrado na tabela 01 abaixo: 

Tabela 01.For the classification of the business a scale from 1 to 5 points (green     
leaves) is used. The lowest score is 1 leave, the highest possible score is 5 leaves  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:ttp://adventurecostarica.com/travel/costa_rica_hotels_lodges. Acessado em abril de 
2010. 

Ao se estabelecer um sistema de classificação em qualquer meio de 

hospedagem, seja ele urbano ou rural, o turista e o empreendimento passam a ter 

parâmetros de controle de qualidade bem como adequação da estrutura do 

empreendimento em função das necessidades do cliente, servindo inclusive como 

diferencial na escolha do meio de hospedagem. Desta forma, percebe-se a 

necessidade de classificação para os alojamentos de floresta no Estado do 

Amazonas, onde esse modelo poderá servir de exemplo para os demais 

alojamentos no país, que possuem as mesmas características. E ainda como uma 

ferramenta de estratégia competitiva diante de outros destinos turísticos 

concorrentes e, sobretudo, na possibilidade de expansão, organização e melhoria na 

qualidade dos serviços prestados por esse segmento, que possui especificidades 

que se destacam no mundo e no Brasil, ultrapassando o conceito de integrante da 

Classification Scale Percentage Achieved 

0 < 20% 

1  20 – 39% 

2  40 – 59% 

3  60 – 79% 

4  80 – 94% 

5  
> 95% 
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oferta turística, passando a ter também a condição de atrativo turístico no 

Amazonas. A partir, desse contexto é que se dá a relevância e pertinência do objeto 

de estudo dessa dissertação, no qual tem como propósito principal a reflexão quanto 

esse tipo de alojamento bem como fornecer subsídios científicos que possam 

auxiliar no processo de organização, classificação e desenvolvimento dos 

Alojamentos de Floresta no Amazonas, servindo de parâmetro para os demais 

empreendimentos localizados no resto do Brasil. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

A presente pesquisa aponta para um estudo de natureza qualitativa e 

quantitativa, pois sua busca apresenta-se como uma análise aprofundada do 

fenômeno estudado e ainda inquire quantificar as categorias e tipologias do 

elemento em estudo. Na pesquisa qualitativa, Michel (2009) diz que o pesquisador 

participa, compreende e interpreta. Já na pesquisa quantitativa o pesquisador 

descreve explica e prediz. 

O autor declara que a análise qualitativa é fundamental na pesquisa em 

ciências sociais, pois necessita de uma avaliação robusta e consistente de seus 

termos, ao invés da comprovação matemática ou estatística de suas realidades (Id; 

ibid). 

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova de forma numérica ou 

estatística, mas convence de maneira da experimentação empírica, a partir de 

análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na 

argumentação lógica da ideias, pois os fatos em ciências são significados sociais, e 

sua interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e 

descontextualizadas da realidade (MICHEL, 2009). 

Yin (2005) relata que a pesquisa qualitativa está relacionada a estudo de 

caso, é uma estratégia de pesquisa que contribui com o conhecimento dos 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos, além de outros 

relacionados. Por sua vez, Perez (2005) destaca que a pesquisa qualitativa é 

utilizada quando a informação disponível é pobre em dados, mas rica em descrições 

das variáveis e não facilmente tratável com dados estatísticos. Alguns autores a 

chamam de pesquisa naturalista, etnográfica, estudo de caso e etc., já que são 

técnicos que descrevem e traduzem os fenômenos. 
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A análise qualitativa na pesquisa de campo significa que é necessário 

essencialmente: comentar, analisar e criticar as respostas e informações obtidas dos 

consultados e reunir as percepções colhidas do objeto de pesquisa (MICHEL, 2009). 

Ainda segundo Michel (2009), a pesquisa quantitativa parte do princípio de 

que tudo pode ser quantificável, ou seja, que opiniões, problemas, informações, 

serão bem entendidas se traduzidas em forma de números. Portanto, este tipo de 

pesquisa se realiza na busca de resultados precisos, exatos, comprovados através 

de medidas variáveis preestabelecidas, na qual se procura verificar e explicar sua 

influência sobre outras variáveis, através da análise da frequência de incidências e 

correlações estatísticas. 

Perez (2005) afirma que a pesquisa quantitativa explica o comportamento da 

população que se estuda. Daí a importância da precisão estatística na obtenção da 

amostra, na elaboração dos questionários e nas fontes de informações utilizadas na 

pesquisa quantitativa. 

O estudo em questão dependeu de indicadores de qualidade e de quantidade, 

relacionados aos tipos de alojamentos de floresta, localização, estrutura física, 

serviços, quadro funcional, possíveis programas e/ou projetos ambientais 

desenvolvidos pelos alojamentos selecionados no Amazonas. Incluem-se também 

os dados de quantidade, tais como taxa ocupacional, quantidade e distribuição de 

turistas no Amazonas nos últimos anos, além de dados sobre a movimentação 

econômica do turismo, em especial, do ecoturismo no Estado. Em relação ao público 

dos alojamentos, foi utilizados os indicadores sobre preferências, percepções, 

procedência e faixa etária, por exemplo. 

 

3.1.1 Quanto aos fins 

 

No que se refere aos fins, o presente estudo classifica-se como exploratório e 

descritivo. 

Exploratório porque tem o propósito de identificar informações e subsídios 

para definição dos objetivos, determinação do problema e definição dos tópicos do 

referencial teórico. E este tipo de pesquisa busca proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.  
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Ainda em relação à pesquisa exploratória, esta tem como objetivo a 

elucidação de fenômenos ou a explicação daqueles que não eram aceitos apesar de 

evidentes (NETTO, 2006). 

Acredita-se também que a pesquisa caracteriza-se como descritiva na medida 

em que se propõe a verificar e explicar problemas, fatos ou fenômenos da vida real, 

com a precisão possível, observando e fazendo relações, conexões, à luz da 

influência que o ambiente exerce sobre eles. Não interfere no ambiente; seu objetivo 

é explicar os fenômenos, relacionando-os com o ambiente (MICHEL, 2009).  

Para a pesquisa descritiva, os fatos e os fenômenos devem ser extraídos do 

ambiente natural, da vida real, onde ocorrem, e analisados à luz das influências que o 

ambiente exerce sobre eles. Por esse motivo, uma pesquisa de campo deve ser 

orientada pelos princípios da pesquisa descritiva. 

Cervo, Bervian e da Silva (2007) dizem que a pesquisa descritiva observa, 

registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. 

Procura descobrir, com maior precisão possível, a freqüência com que um fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas características. 

Portanto, o presente estudo apresenta, descreve e analisa as tipologias e 

classificações internacionais sobre alojamentos de floresta, determinando, por fim, os 

princípios que poderão nortear e padronizar a hospedagem de floresta, pelo menos 

no Amazonas. A partir dos alojamentos selecionados foi feita uma relação dos 

alojamentos com a forma ou critérios com que os turistas escolhem esses 

empreendimentos para usufruir durante suas férias. 

 

3.2 Definição do universo e da amostra 

 

Na pesquisa científica, em que se quer reconhecer as características de uma 

determinada população, é comum observar apenas uma amostra de seus elementos 

e, a partir dos resultados dessa amostra, obter valores aproximados ou estimativas 

para as características de interesse. (DIEHL; TATIM, 2004). 

Fonseca (2010) relata que em toda investigação, o pesquisador deve tomar a 

decisão em relação à totalidade do campo, ou só uma parte do mesmo, deve ser 
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abrangida. À totalidade do campo chamamos de “universo” e a amostra é o 

processo de utilização da parte desse universo, ou seja, é a porção ou parcela da 

população convenientemente selecionada.  

De acordo com Barros e Lehfeld (2007), existem basicamente dois 

procedimentos para determinação da amostra, ou seja, a probabilística e a não 

probabilística. Logo, no que concerne à essa pesquisa a amostra foi não 

probabilística com o processo de amostragem intencional. Dessa maneira o 

pesquisador dirigiu e determinou os elementos considerados típicos da população 

em estudo, pois desde o início do processo investigativo já havia a intenção de 

pesquisar, descrever e explicar sobre a classificação da hotelaria de selva no estado 

do Amazonas.  

Do universo de 46 alojamentos de floresta no Amazonas (Hayden,2011) 

foram analisados três empreendimentos: Amazon Fish; Amazon Village Lodge e 

Malocas Jungle Lodge. Os critérios utilizados para a seleção da amostra basearam-

se na geografia, acesso, infraestrutura e histórico dos alojamentos, critérios esses 

explicitados detalhadamente no parágrafo a seguir. 

Todos os três empreendimentos estão localizados da seguinte forma: no 

município de Iranduba, a 22 km, em linha reta, de Manaus, o que é relativamente 

rápido para os padrões amazônicos (ver figura 3), temos o Amazon Fish. No 

município de Manaus a 30km nos bancos do Lago do Puraquequara, temos o 

Amazon Village Jungle Lodge. No município de Rio Preto da Eva, a 80 km de 

Manaus, mais 1h30 minutos de barco em direção ao rio Amazona temos o Malocas 

Jungle Logde. O acesso aos alojamentos é por via fluvial, distantes entre 30 a 130 

minutos da capital, dependendo do tipo de embarcação e do período da seca ou da 

cheia do rio. Sobre a infraestrutura, considerou-se um alojamento de pequeno, no 

qual possui quatro (4) unidades habitacionais (UH) o Amazon Fish, um de médio 

Malocas Jungle Lodge, com quatorze (14) unidades habitacionais (UH) e outro de 

grande porte, com quarenta e cinco unidades habitacionais (UH) Amazon Village 

Jungle Lodge, esse último o alojamento de floresta mais antigo e o Amazon Fish um 

dos mais recentes no município de Iranduba e/ou no Amazonas.  

No quadro 06 apresentamos os alojamentos diagnosticados pela Associação 

da Hotelaria de Selva da Amazônia Brasileira (2011), nos 62 municípios do 

Amazonas. 
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Quadro 06: Alojamentos de Floresta do Estado do Amazonas 
MUNICÍPIO QUANTIDADE NOME DO ALOJAMENTO 

ALVARÃES 0  

AMATURÁ 0  

ANAMÃ 0  

ANORI 0  

APUÍ 0  

ATALAIA DO NORTE 1 RESERVA NATURAL DE PALMARI 

AUTAZES 2 

JUMA LODGE 

POUSADA JUMA LAKE 

BARCELOS 1 ARACÁ CAMP 

BARREIRINHA 0  

BENJAMIN CONSTANT 1 HOTEL E RESTAURANTE CABANAS 

BERURI 1 HECOPESCATUR 

BOA VISTA DO RAMOS 0  

BOCA DO ACRE 0  

BORBA 0  

CAAPIRANGA 0  

CANUTAMA 0  

CARAUARI 0  

CAREIRO DA VÁZEA 0  

CAREIRO 6 

AMAZON RAINFOREST ADVENTURE STATION ECO 

LODGE 

AMAZON TUPANA JUNGLE LODGE 

ARARINHA JUNGLE LODGE 

HOTEL ANACONDA PESCA E TURISMO 

POUSADA MAMORI 

DOLPHIN LODGE 

COARI 0  

CODAJÁS 0  

EIRUNEPÉ 0  

ENVIRA 0  

FONTE BOA 0  
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GUAJARÁ 0  

HUMAITÁ 0  

IPIXUNA 0  

IRANDUBA 6 

ACAJATUBA JUNGLE LODGE 

AMAZON FISH 

HOTEL ARIAU 

POUSADA AMAZÔNIA 

TIWA ECORESORT 

HOTEL LAGO SALVADOR 

ITACOATIARA 6 

AMAZONAT JUNGLE RESORT 

BOA VIDA-HOTEL E CENTRO NATURAL DE EVENTOS 

POUSADA ECOLÓGICA DO GURI 

POUSADA URUBU REI 

AMAZON CLUB 

POUSADA JABARÚ PESCA ESPORTIVA 

ITAMARATI 0  

ITAPIRANGA 0  

JAPURÁ 0  

JURUÁ 0  

JUTAÍ 0  

LABREÁ 0  

MANAUS 6 

AMAZON ECOPARK 

AMAZON GEO JUNGLE RESORT 

AMAZON JUNGLE PALACE 

AMAZON RIVERSIDE HOTEL 

RAIN FLOREST LODGE 

AMAZON VILLAGE JUNGLE LODGE. 

MANACAPURU 1 FLOTEL PIRANHA ECO LODGE 

MANAQUIRI 0  

MANICORÉ 0  

MARAÃ 0  

MAUÉS 0  

NHAMUNDÁ 0  

NOVA OLINDA DO NORTE 3 ACAMPAMENTO SUCUNDURI 
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ACAMPAMENTO CAMAIÚ 

ACAMPAMENTO ACARI 

NOVO AIRÃO 2 

AVAVILHANAS JUNGLE LODGE 

RECANTO DAS ORQUIDEAS 

NOVO ARIPUANÃ 0  

PARINTINS 1 HOTEL AMAZON RIVER RESORT 

PAUINI 0  

PRESIDENTE FIGUEIREDO 3 

SACTUARY LODGE 

TUCUNA ADVENTURE 

POUSADA FAZENDA MARUPIARA 

RIO PRETO DA EVA 3 

AMAZON GOLF RESORT 

HOTEL FAZENDA IPORÁ 

MALOCA’S JUNGLE LODGE 

SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 0  

SANTO ANTONIO DO IÇA 0  

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 0  

SÃO PAULO DE OLIVEIRA 0  

SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA 0  

SILVES 2 

POUSADA GUANAVENAS 

ALDEIA DOS LAGOS JUNGLE LODGE 

TABATINGA 0  

TAPAUA 0  

TEFE 0  

TONANTINS 0  

UARINI 1 POUSDA UACARI 

URUCARÁ 0  

URUCURITUBA 0  

TOTAL 46  

Fonte: RAMOS, 2012. 
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Na figura 2 apresentamos o mapa da Região Metropolitana de Manaus, para melhor 

ilustrar a localização dos alojamentos pesquisados. 

 

Figura 02: Localização dos alojamentos de floresta selecionados.  

 

Fonte:http://srmm.googlecode.com/svn/trunk/SRMM/WebContent/rmm.jso. Acessado em setembro 2012 

 

3.3 Coleta e análise dos dados 

 

Durante a pesquisa foram utilizadas as fontes bibliográficas que abrangem, 

segundo Bezerra (2011), os livros (de leitura corrente ou de referência, tais como 

dicionários, enciclopédias, anuários etc.), as publicações periódicas (jornais, 

revistas, panfletos etc.), fitas gravadas de áudio e vídeo, páginas de web sites, 

relatórios de simpósios / seminários, anais de congressos e outros. 

A composição do referencial teórico-metodológico da pesquisa sustentou-se 

essencialmente nos mecanismos de classificação para o alojamento de floresta, 

inseridos no contexto temático do Ecoturismo, turismo sustentável e meio ambiente. 

Para tanto, foram incorporados artigos científicos com temáticas pertinentes, tais 

como: Gestão de Hotelaria e Turismo, Gestão ambiental em Meios de Hospedagem, 

Amazon Fish 

Malocas Jungle 

Lodge Amazon Jungle 

Lodge 

http://srmm.googlecode.com/svn/trunk/SRMM/WebContent/rmm.jso
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Saber Ambiental; Uma Proposta Ambiental em Hotéis de Selva; Limites de um 

Produto Chamado Turismo; História da Hotelaria no Brasil e no Mundo, 

Desenvolvimento e Meio Ambiente; entre outros títulos que contribuíram para a 

construção da fundamentação teórica e ainda que justificassem os procedimentos e 

instrumentos metodológicos escolhidos. 

Os meios documentais também foram empregados. Trata-se de fontes de 

informação que ainda não receberam organização, tratamento analítico e 

publicação, como tabelas estatísticas, relatórios de empresas, documentos 

arquivados em repartições públicas, associações, obras originais de qualquer 

natureza, correspondência pessoal ou comercial e outros (DENCKER,1998).  

Para este estudo foram coletados dados junto à Associação da Hotelaria de 

Selva, AMAZONASTUR, MINTUR, no que tange à quantidade de hotéis existentes 

no estado do Amazonas, tipologia, fluxo, distribuição de turistas e motivação dos 

clientes pelo produto. 

O trabalho ainda envolveu pesquisa de campo, na qual foram utilizadas 

entrevistas semi estruturadas e formulários com questões abertas e fechadas. 

Segundo Silva (2001), entrevista é obtenção de informações de um entrevistado, 

sobre determinado assunto ou problema. A entrevista pode ser semi estruturada, 

onde há um roteiro previamente estabelecido, ou entrevista não estruturadas, 

podendo o pesquisador explorar amplamente algumas questões, não existindo 

rigidez na pesquisa. Já o formulário trata-se de uma série ordenada de perguntas 

que devem ser respondidas por escrito pelo informante. O formulário deve ser 

objetivo, limitado em extensão e estar acompanhado de instruções, as quais devem 

esclarecer o propósito de sua aplicação, ressaltar a importância da colaboração do 

informante e facilitar o preenchimento. O formulário pode ser com questões abertas ( 

Qual é a sua opinião), fechadas ( duas escolhas: sim ou não) ou de múltipla 

escolhas ( fechadas com uma série de respostas). 

Para esta pesquisa foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas e 

formulários com questões abertas e fechadas, direcionadas aos três alojamentos de 

floresta selecionados. As entrevistas foram aplicadas junto os empreendedores dos 

alojamentos e aos órgãos oficiais de Turismo do Estado. Os formulários 

direcionaram-se a 50 turistas/hóspedes do alojamento Amazon Fish, único 

empreendimento onde a aplicação foi permitida (ver apêndice 1 e 2 ). 



81 

Quanto aos critérios de seleção dos sujeitos envolvidos nessa pesquisa, 

buscou-se aplicar junto aos gestores, que neste caso, eram os proprietários dos 

alojamentos e ainda com a colaboradora do órgão oficial de turismo do Estado do 

Amazonas que responde pelo departamento de fiscalização e cadastro desses 

empreendimentos no Estado a entrevista semi estruturada, pois a mesma possibilita 

a liberdade de informações e dados exposto pelo entrevistado em dialogo com um 

roteiro semi estruturado elaborado pelo entrevistador. Desta forma essa escolha 

favoreceu a pesquisa no que concerne a coleta de dados sobres os alojamentos 

pesquisados, objeto de análise dessa dissertação.  

No que se refere aplicabilidade dos formulários para os hóspedes, levou-se 

em consideração a objetividade e a facilidade de entendimento sobre a pesquisa 

bem como a política de privacidade dos alojamentos, que para a estruturação desse 

trabalho apenas um gestor permitiu a aplicação dessa coleta juntos a seus 

clientes/hóspedes. 

Durante a coleta de dados, um gravador Panasonic, modelo RRUS 1511, uma 

prancheta em acrílico, canetas esferográficas e máquina fotográfica, modelo 

Panasocnic 7mpix, foram utilizados. 

Os dados foram analisados a partir dos métodos indutivo, comparativo, de 

gráficos, tabelas, figuras e outros. Dencker (1998) relata que é interessante fazer o 

cruzamento dos dados pelo fato de poder evidenciar as relações entre as várias 

categorias de informação.    

Tem-se ainda como procedimento técnico o estudo de caso, que segundo 

Michel (2009), acontece quando se deseja estudar com profundidade os diversos 

aspectos característicos de um determinado objeto de pesquisa restrito permitindo o 

conhecimento em profundidade dos processos e das relações sociais existentes na 

investigação.  

A partir desse estudo de casos, abrangendo os três empreendimentos, a 

análise baseou-se, fundamentalmente, nos métodos indutivo e comparativo. Os 

indicadores de cada alojamento foram descritos e comparados entre si, de forma 

qualitativa e, quando possível, quantitativa, a fim de, primeiramente reconhecer as 

características da hotelaria de floresta do Amazonas e, consequentemente, de 

apresentar diretrizes viáveis para a consolidação da matriz de classificação desse 

segmento hoteleiro para o Amazonas/ Amazônia quiçá no Brasil, tendo em vista que 
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o Ministério do Turismo ainda não contempla essa realidade no atual sistema, O 

SBClass.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Condicionantes da coleta e da análise dos dados 

 

A partir do substrato teórico apresentado nos capítulos anteriores e do 

panorama atual da discussão sobre as tipologias dos alojamentos de floresta, nesta 

seção do trabalho busca-se responder mais especificamente ao problema de 

pesquisa que norteia este trabalho, a saber: 

Qual o universo tipológico dos meios de hospedagem de selva e os subsídios 

necessários para o desenvolvimento de um modelo de classificação para os 

alojamentos de floresta no estado do Amazonas? 

Dentre os tipos de equipamentos turísticos oferecidos na região amazônica, o 

alojamento de floresta foi escolhido como eixo principal da análise que este estudo 

desenvolve, pois concentra a capacidade de maximizar os impactos positivos da 

atividade turística. Esta análise preocupa-se com a inter-relação estabelecida entre 

hotéis e hóspedes com o meio ambiente e a população local, pois dentre outros 

aspectos, é função dos alojamentos de floresta promover esta autêntica integração. 

Os alojamentos de floresta pesquisados, ainda que, inespecificamente 

autodenominados como tais, encontram-se localizados na floresta amazônica e, 

portanto, submetidos a todos os seus caprichos naturais, como por exemplo, as 

cheias e as vazantes dos rios. A flora, em geral, permanece exuberante ao redor dos 

empreendimentos ocasionando a presença de animais silvestres no recinto 

hoteleiro. Caso o equipamento não conserve o meio ambiente ao seu redor, 

mantendo uma relação de respeito com a natureza, sua essência enquanto 

alojamento de floresta se esgota.  Nesta mesma linha de raciocínio, o respeito para 

com a natureza inclui em contrapartida, as comunidades locais, pois estas 

dependem da exploração dos recursos naturais para a sua subsistência, assim, 

qualquer alteração no meio ambiente afetará a vida destas pessoas. 

Observa-se que os moradores locais, geralmente, compõem parte da mão-de-

obra dos alojamentos de floresta. Lindberg (1996), afirma que quando existe 

benefícios econômicos, as atitudes dos moradores para com o meio ambiente 

tornam-se positivas.  
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Por outro lado, os residentes quando, prejudicados pela atividade turística, as suas 

atitudes podem até tornar-se problemáticas e prejudicar o turismo e a conservação. 

(Id., 2001). Por fim, trata-se da relação que o turista estabelece ao se hospedar 

nestes equipamentos. Devido às próprias características do produto é no alojamento 

de floresta que o hóspede faz todas as suas refeições, é onde ele pernoita e onde 

também ele tem seus momentos de lazer.  Portanto, se a relação estabelecida com 

o meio ambiente, com o hotel, com os funcionários e com a população local não for 

favorável, a experiência vivida pelo turista não é benéfica e o nível de satisfação do 

hóspede não é aquele desejado pelo hotel, ou seja, superar as expectativas de seus 

clientes. No campo do turismo a hospitalidade é essencial, e fator para o 

desenvolvimento de um bom trabalho de atendimento ao público (STOLL 2006). 

Segundo Dias (2002), a hospitalidade torna-se um produto, um serviço. Como já 

citado a questão da hospitalidade não se limita ao bem receber, que é somente a 

base conceitual, mas é acima de tudo uma questão sociológica, a partir do momento 

que uma recepcionista presta o primeiro serviço a um hóspede, criou-se uma 

relação social entre duas pessoas estranhas, que vão obedecer a códigos sociais 

(STOLL 2006) cabendo a quem recebe não levar em conta aparência ou status, 

mas sim proporcionar um bom serviço de modo que satisfaça as necessidades do 

turista.  

Segundo Camargo (2007), a hospitalidade deve ser encarada como uma 

dádiva, superando os mecânicos sorrisos e as ações predeterminadas. Por tanto, 

hospitalidade e turismo deixam de lado a razão econômica e volta-se para a 

essência de ambos, no turismo o estreitamento das relações entre diferentes povos 

e boa interação visando a paz e a hospitalidade ao acolher com cordialidade e 

naturalidade, o turista é visto acima de tudo como ser humano.   

Ao longo da pesquisa realizada, observou-se que aqueles turistas que se 

dirigem ao Amazonas fazem a escolha do local motivada pela intenção de conhecer 

o ecossistema presente. Grande parte destas pessoas teria a opção de hospedar-se 

em equipamentos hoteleiros localizados nos centros urbanos, mas preferem os 

alojamentos de floresta pelo simples fato de estabelecer um maior contato com o 

meio ambiente e cultura local. Portanto, pode-se afirmar que estes equipamentos 

hoteleiros da floresta amazônica constituem-se em reais atrativos turísticos. 
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Os critérios utilizados para a seleção da amostra dessa pesquisa basearam-

se na geografia, acesso, infraestrutura e histórico dos alojamentos. A pesquisa de 

campo foi realizada em duas etapas. Primeiramente visitou-se o órgão oficial de 

turismo do estado do Amazonas, AMAZONASTUR, no dia 15 de Março de 2012, e 

AHSA21. Ressalta-se que a pesquisa junto a Associação da Hotelaria de Selva foi 

inviabilizada, pois seus gestores se recusaram a cooperar no fornecimento de 

dados. 

Nos meses de março, abril e julho de 2012, realizou-se a segunda etapa da 

pesquisa de campo. Foram visitados três equipamentos no chamado entorno de 

Manaus, municípios de Iranduba, Rio Preto da Eva e Manaus. Ressalta-se que além 

da visita in loco aos equipamentos, foram realizadas, entrevistas com proprietários 

ou responsáveis pelos empreendimentos, bem como coleta de dados oficiais e 

extraoficiais a respeito do desenvolvimento do turismo, dos alojamentos de floresta, 

da ação da Amazonastur junto aos gestores desses empreendimentos com vistas ao 

planejamento e organização desse setor preparando-os para uma futura 

classificação desses equipamentos em particular. 

A fim de padronizar a obtenção dos dados nos diferentes hotéis, previamente 

definidos, elaborou-se um roteiro e formulários com informações fundamentais a 

serem levantadas que subsidiassem os dados obtidos de forma clara e coerente 

para compreensão e desenvolvimento da pesquisa. 

Ao longo da pesquisa de campo, mais especificamente, durante a visita aos 

equipamentos hoteleiros, coletou-se material fotográfico e outros documentos 

necessários para a elaboração deste estudo (Tourist Comment, Certificado de 

Classificação, Histórico dos hoteis). 

De posse deste conjunto de informações, partiu-se então para análise 

propriamente dita. À luz dos conceitos teóricos, adotados neste estudo, foram 

contrapostos os dados obtidos na pesquisa de campo a fim de apresentar o universo 

tipológico dos alojamentos de floresta e a necessidade de um modelo de 

classificação específica para este segmento no estado do Amazonas. A seguir são 

apresentados os resultados obtidos na pesquisa de campo onde iniciamos pelo 

órgão oficial de turismo do estado uma vez que o mesmo é responsável pela 

                                                             
21 AHSA: Associação da Hotelaria de Selva da Amazônia Brasileira. 
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organização e fiscalização dos alojamentos de floresta. Serão apresentados os 

alojamentos escolhidos como objeto de estudo dessa dissertação. No primeiro 

momento foi pesquisado o alojamento Amazon Fish, devido sua localização a 

acessibilidade às informações junto ao gestor, além de características peculiares do 

empreendimento. Na sequência teremos o  Amazon Village Jungle Lodge, sendo 

este o pioneiro a receber a classificação da Embratur em 1980 e tendo em seu 

gestor um empresário participativo e atuante na organização do setor. E por fim 

Malocas Jungle Lodge por localiza-se no município de Rio Preto da Eva e demandar 

um período de maior disponibilidade de tempo para a pesquisa, além de sua gestora 

também ter uma forte atuação no segmento dos alojamentos de floresta, fazendo 

parte inclusive junto ao gestor do Amazon Village da última reunião ocorrido no ano 

de 2010 na cidade de Manaus organizada pelo MTUR em parceria com a 

Amazonastur visando uma possível classificação para os alojamentos de floresta. 

 

4.2 Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AMAZONASTUR) 

 

Empresa Estadual de Turismo do Amazonas - Amazonastur foi criada através 

da Lei nº 2.797, de 09 de maio de 2003, pelo Governador Eduardo Braga, com a 

missão de implantar no Estado do Amazonas a Política Estadual de Turismo 

Sustentável, pautada na sustentabilidade ambiental, social, econômica e política. 

Promover a "Marca Amazonas" no mercado turístico nacional e internacional 

é uma das missões da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas 

(AMAZONASTUR), que é o Órgão Oficial do setor no Estado, da administração 

Indireta do Poder Executivo. A AMAZONASTUR tem como responsabilidade dar 

apoio ao desenvolvimento sustentável de novos produtos turísticos, oferecer 

condições de aperfeiçoamento aos já existentes e promover o planejamento e 

execução da Política Estadual de Turismo ( www.amazonastur.gov.br). 

O Governo do Amazonas, por intermédio da AMAZONASTUR, vem 

reestruturando o turismo em todas as suas dimensões, ordenando a cadeia 

produtiva do setor, por meio de cadastramento dos prestadores de serviço e 

fiscalização desses serviços.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Braga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://ecoviagem.uol.com.br/brasil/amazonas/
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Para consolidar a pesquisa neste órgão, foi entrevistada a chefe do 

departamento de registro e fiscalização da Amazonastur, setor este, responsável 

pela fiscalização e acompanhamento do segmento alojamento de floresta.  

Quando questionada sobre a importância dos alojamentos de floresta na 

promoção destino Amazonas, a gestora afirma que é de suma importância trabalhar 

os alojamentos como divulgação, pois se trata de um segmento único, que 

representa um grande produto turístico para o turista estrangeiro, além de ser 

diferenciado, desde acomodações simples a luxuosas, atendendo desta forma, os 

turistas mais exigentes. Com relação à fiscalização/acompanhamento desse 

segmento, a chefe de departamento afirma que a fiscalização é realizada desde 

2005 pela Amazonastur/Regional do Ministério do Turismo, de forma integrada com 

os órgãos fiscalizadores da administração Municipal, Estadual e Federal de maneira 

orientativa, porém se for necessária a ação ostensiva os fiscais autuam os 

empreendimentos com base na Lei Geral do Turismo Nº. 11.771/08 de 17 de 

setembro de 2008 e Decreto nº 7.381, de 2 de dezembro de 2010. E ainda atuam 

mediante denúncias dos turistas, que podem ser registradas nos Centros de 

Atendimento ao Turista (CAT).  

Os empresários tem uma relação aberta e direta com a entidade em questão, 

uma vez que são oportunizadas reuniões com o trade turístico, através do Fórum de 

Turismo, Câmara Temática, Seminários, cursos de capacitação e participação em 

feiras e eventos. Além do contato direto durante visitas in loco, afirma a gestora do 

orgão. 

Questionada sobre o andamento da classificação do alojamento de floresta 

pelo MTUR22, a chefe de departamento de registro e fiscalização da Amazonastur, 

explica que essa tipologia, Alojamento de Floresta, foi objeto de classificação neste 

primeiro momento, com base nas recomendações do representante do MTUR, 

Ricardo Martini Moesch, Diretor de Estruturação, Articulação e Ordenamento 

Turístico do Ministério do Turismo, ele afirma que essa tipologia será contemplada 

pelo Selo de Qualidade, novo projeto que será desenvolvido pela Coordenação 

Geral de Serviços Turísticos, com base no Termo de Referência elaborado em 2010. 

                                                             
22 MTUR: Ministério do Turismo. 
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Com relação à adequação do alojamento de floresta ao novo modelo de 

classificação sugerido pelo MTUR, e o posicionamento da entidade, foi respondido 

que o Ministério do Turismo propôs a elaboração de oito (08) matrizes de 

classificação, contemplando as diferentes modalidades de Meios de Hospedagem, a 

saber: Hotel, Resort, Hotel Fazenda, Cama e Café, Hotel Histórico, Pousada, 

Flat/Apart-hotel e Hotel de Selva. Os estudos foram realizados através de oficinas 

que aconteceram em oito (08) Estados, inclusive no Amazonas com a participação 

do trade turístico, academias e órgão afins, cuja constatação foi a de que a tipologia 

a nomenclatura “Hotel de Selva” não condizia com as especificidades deste 

segmento. Através de um consenso os participantes da referida reunião elaborou-se 

a definição e a nomenclatura de Alojamento de Floresta. Desta forma a o resultado 

dessa oficina foi somente a nova nomenclatura uma vez que, a classificação 

proposta pelo MTUR, seria a mesma da hotelaria urbana (estrelas) o que não 

alcançou aprovação pelos participantes na época, fazendo com os mesmos 

posteriormente se reunissem para propor uma classificação compatível com a 

realidade dos alojamentos de floresta, neste caso, tendo como referência os 

empreendimentos no Amazonas. Assim, atualmente não  existe um sistema oficial 

de classificação pois a proposta encontra-se em análise pelo MTUR, porém já 

referendada em consonância com a Amazonastur. 

Convém salientar que o posicionamento e sugestão do grupo participante da 

reunião supracitada em relação à tipologia dos empreendimentos, Alojamento de 

Floresta, estão baseados na proposta apresentada pelo trade turístico local. A 

decisão foi não adotar as estrelas sugeridas pelo MTUR e que a tipologia atenda as 

peculiaridades da região, ou seja, respeitando os requisitos de infraestrutura, 

serviços ofertados e quesitos de sustentabilidade ambiental. Dessa forma, o trade 

decidiu e/ou sugeriu que os Alojamentos de Floresta no Estado do Amazonas 

fossem classificados como Superior e Rústico. (em anexo) 

Quando questionada sobre a importância da Classificação específica para os 

Alojamentos de Floresta como uma ferramenta que garantirá uma melhor qualidade 

na prestação de serviço desses segmentos, a chefe de departamento diz que a 

Amazonastur considera tal classificação como uma ferramenta que pode promover a 

qualificação e o aperfeiçoamento dos agentes atuantes em toda cadeia produtiva 

dos Meios de Hospedagem, em especial dos Alojamentos de Floresta. 
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Analisando o teor da entrevista com a chefe de departamento de Registro e 

Fiscalização da Amazonastur, constata-se que o Novo Sistema de Classificação de 

Meios de Hospedagem Brasileiro (SBCLASS) não contempla os Alojamentos de 

Floresta, e este seria uma ferramenta de comunicação entre o setor hoteleiro e os 

turistas, com o objetivo de orientá-los em suas escolhas de maneira clara e objetiva. 

Contudo, o MTUR ainda não identificou uma forma específica para classificar um 

produto com características diversificadas, únicas e distintas das demais 

apresentadas. Dessa forma, os Alojamentos de Floresta continuam sem uma 

classificação específica em nível nacional, e os turistas sem um parâmetro de 

qualidade para poder escolher seus alojamentos. 

 

4.3 Amazon Fish: contexto e particularidades 

 

4.3.1 Aspectos gerais 

 

O Amazonfish, primeiro alojamento de selva no Amazonas que, parte de sua 

estrutura, está flutuando por garrafas de pet. Está localizado no município de 

Iranduba, a 10km de Manaus ou 15 min pela travessia do Rio Negro. Com acesso 

por via fluvial e terrestre, possui infraestrutura para receber carro, lanchas, barco 

regional, helicóptero e hidroavião.  

A idéia da sua implantação nasceu no dia 04 de abril de 2001, a partir da 

disponibilidade de uma área de 500 hectares (sendo 45 ha de lamina de água) 

buscando imprimir um novo conceito de cultura de preservação e bons hábitos 

ambientais na hotelaria de selva amazonense. Segundo Moisés Bichara (2012), o 

empreendimento teve como atividade inicial a piscicultura, mas devido a 

inviabilidade financeira para o cultivo e manutenção desta atividade resolveu mudar 

de ramo, foi aí que entrou no mercado de turismo, primeiro com o restaurante depois 

com o alojamento. A figura 03 expõe a localização do alojamento. 
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                                                Figura 03: Localização Amazon Fish 

 

                                  Fonte: Google Earth. Acessado em maio de 2011. 
 

 

No dia 04 de julho de 2004, o empreendimento começou a atender ao público, 

servindo peixe na praia e oferecendo algumas atividades. Na sua estrutura possui 

viveiro de peixes das seguintes espécies: pirarucu, tambaqui, aruanã, matrinxã, 

jaraqui, cará, tucunaré, surubim entre outras, com um número estimado de mais de 

1.500.000 unidades de peixes e mais de 200 variedades. Todos esses peixes 

podem ser vistos a olho nu, ressaltando que estes peixes são comprados (de um 

fornecedor próprio e não informado pelo gestor) alevinos, não são retirados da 

natureza. 

O Amazonfish é conhecido pelo trabalho de reciclagem (reaproveitamento) 

que é feito diariamente, seus resíduos são reaproveitados, tais como: PETS; 

Aluminio, etc. A escolha das garrafas PET no uso da estrutura flutuante dos chalés, 

alertou para as possibilidades de usar outros materiais recicláveis ou 

reaproveitáveis, aproveitando ao máximo aquilo que para algumas empresas são 

considerados lixo ou refugo, tal pensamento inspirou o delineamento do slogan da 

empresa: “Tornando o lixo um Luxo”. Além dessas alternativas econômicas, pois o 

reaproveitamento desses materiais sejam garrafas Pets (antes coletadas pelo gestor 

e atualmente recebendo doação de empresas), tintas ou vidros, gera uma grande 

economia para o empreendimento no que diz respeito à construção e manutenção. 

Aquilo que o empreendedor entendeu como estratégia de negócio acabou por lhe 

dar reconhecimento nacional e internacional no que tange a práticas voltadas a 

sustentabilidade ambiental. Com base na pesquisa de campo realizada por esta 

pesquisadora, houve a constatação desse reconhecimento por meio de quadros 

     AMAZON FISH 
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expostos aos visitantes dos certificados e honras emitidos pela Câmara Municipal de 

Manaus e pela Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas. Dentre os materiais,   

que existe no alojamento boa parte é reciclável e reaproveitável, até os banheiros 

utilizados pelos frequentadores têm a preocupação de economizar água. O 

proprietário não considera seu empreendimento ecológico, mas sabe que as atitudes 

tomadas por ele na concepção e manutenção do mesmo, contribuíram para a 

diminuição ou pelo menos o destino correto dos resíduos e consequentemente para 

a natureza, o que o tornou uma referência, inclusive educativa para os universitários 

da região. Proferindo palestras nas mais diversas instituições de ensino e 

proporcionando um valor agregado ao oferecer pacotes a preços especiais (com 

direito à palestra e toda a estrutura de alimentação e entretenimento do alojamento) 

aos estudantes e professores universitários que querem aliar à experiência do 

proprietário a teoria ensinada em sala de aula.  

 

4.3.2 Serviços 

As principais atividades de lazer e serviços oferecidos aos turistas são 

traslado in/out, iceberg, tirolesa, caiaque, pescaria (com equipamento próprio), 

alimentar os peixes (ração cedida pelo alojamento) escalada, salto livre, ponte 

suspensa e banho no rio com os peixes. Figuras 4,5, 6 e 7. 

 Figura 4: Turistas pescando                                          Figura 5: Turistas alimentando os peixes      
 

   
Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012          Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012 
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Figura 6:Turistas andando de caiaque                         Figura 7:  Turistas descendo na tirolesa.                                                                   

    

Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012    Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012  
                     
 

4.3.3  Infraestrutura 

 

As instalações do empreendimento tem a capacidade para atender 100 

pessoas na praia, distribuídos em dezenove (19) barracas e vinte e quatro (24) 

pessoas nos apartamentos/chalés, um redódramo flutuante, onde ficam as redes 

para o usuário relaxar, com música ambiente (uma particularidade do local, pois a 

música é controlada pelo gestor com a finalidade de proporcionar o som da natureza 

para os visitante) e o contato direto com a natureza. Possui uma infraestrutura de 

bar, cozinha, viveiro de peixe, equipamentos para pesca, 10 caiaques, tirolesa, 

iceberg, uma horta flutuante, WC e vestuários masculino e feminino. Disponibiliza 

também um auditório com capacidade para receber 100 pessoas, com acesso a 

praia, em um ambiente com vista para o Rio Negro, no qual podem ser realizados 

eventos como palestras, reuniões, festas corporativas e particulares.  

O Amazonfish funciona de janeiro a dezembro, de segunda a domingo, com 

uma média de 300 a 400 pessoas ao mês (praia e chalés), somente com reserva. 

Em função da capacidade de instalação do empreendimento, o cliente precisa fazer 

a reserva com no mínimo 24 horas de antecedência, imprimindo uma personalização 

no atendimento através da atenção dada na maioria das vezes pelo próprio 

proprietário. O empreendedor não usa outras estratégias na captação de novos 

clientes, além da divulgação feita através do site da empresa, entrevistas para o 

Globo Repórter e BBC de Londres, palestras e do boca-boca dos seus clientes mais 

assíduos. 
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Figura 8:Lago de Peixes              Figura 9: Estrutura dos Banheiros e Vestiário 

   

Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012       Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012 
                                

Figura 10: Estrutura das barracas na praia.               Figura 11: Vista dos Chalés.                      

    

Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012     Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012 
               

Figura 12 :Vista da estrutura inferior.                         Figura 13: Vista da estrutura inferior.                             

   

Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012        Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012 
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilização de garrafas Pet na 

construção da estrutura física 

Utilização de garrafas Pet na 

construção da estrutura física 
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Figura 14: Vista interna da UH                               Figura 15: Vista interna da UH 

   

Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012           Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012 
                 

 
Figura 16: Vista do piso externo da UH     Figura 17: Vista externa da UH 

     

Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012             Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012 
                               

 

Como qualquer empreendimento que tem como produto principal a prestação 

de serviços, o Amazonfish sofre com o período da sazonalidade, neste caso 

restringindo-se aos períodos de cheia (que começa no mês de dezembro, período 

de chuvas na região) e seca (inicia-se no mês de julho), sendo esse período o pior 

momento para manter o empreendimento. O processo de sensibilização ambiental 

se dá somente na parte que concerne a jogar lixo na praia ou no rio, na parte de 

destinação dos resíduos sólidos (fezes humanas) antigamente eram utilizados como 

adubo para a sua horta23. Hoje, as fezes vão direto para o solo (sem tratamento), 

porém, iniciou um projeto para implantação de um tipo de tratamento químico 

nesses dejetos com o intuito de diminuir o impacto ambiental no solo.  

                                                             
23 As fezes eram colocadas para secar e posteriormente misturadas com areia e barro e utilizadas na plantação. 

Garrafas Pet 
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Dentro do tripé de sustentabilidade, no que tange aos aspectos de 

sustentabilidade social, o gestor absorve entorno de 90% do seu quadro operacional 

do município de Iranduba. No fornecimento de insumos (hortifruto, bebidas, entre 

outros) a aquisição é feita com fornecedores da cidade de Manaus além do cultivo 

próprio, pois o abastecimento pelo município de Iranduba, ainda é insuficiente para 

atender a demanda do alojamento, tendo estrutura somente para o fornecimento 

local. Devido ao projeto de reaproveitamento, ‘’Tornando o lixo um luxo’’, hoje o 

Amazonfish é divulgado em nível internacional e em território nacional, realizando 

palestras nas universidades, escolas, e instituições, mostrando de uma forma 

simples e com pequenas atitudes como podemos ajudar no meio ambiente com 

algumas ações educativas. Tendo sempre como norteador de suas idéias e 

planejamento, a demanda que os clientes apresentam, pois é o próprio gestor que 

os atende, sendo este, mas um dos diferenciais de seu produto. 

O gestor narra sua visão ambiental da seguinte forma: 

 

 
[...] No passado eu não tinha consciência, era um predador da natureza. 
Atualmente estou envolvido no processo de sensibilização ambiental, 
trabalhar com o reciclável me deu um reconhecimento internacional. Hoje 
eu sei que devo respeitar a natureza em todas as suas fases, se o rio tiver 
que encher, que encha, se tiver que secar, que seque, eu vou sobreviver de 
acordo com a natureza, respeitando-a. (Bichara, 2012) 

 

Figura 18: Placas de Sensibilização Ambiental  Figura  19: Placas de Sensibilização Ambiental 

    

Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012             Fonte: Foto da autora tirada em março de 2012 

                                                           
         

 

 

 



96 

4.4.4  Classificação 

 

O proprietário quando questionado sobre a importância do alojamento de 

floresta como produto principal na promoção do destino Amazonas, afirma que o que 

existe empreendido no mercado referente aos alojamentos de floresta ainda é muito 

fraco e não desperta interesse a ponto de promover o estado como destino turístico. 

Afirma ainda, que o Amazonas pode se transformar em uma Las Vegas, Dubai, 

lugares que consolidaram como destinos turísticos a partir de construções e 

atrativos de excelência e acima de tudo respeitando o ambiente natural. 

O empreendimento possui todas as licenças e alvarás ( inclusive as 

ambientais) de funcionamento emitidos pelos órgãos reguladores oficiais, estando 

apto para qualquer tipo de fiscalização. No que se refere à fiscalização, o gestor 

afirma que já aconteceu com mais frequência, na atualidade não mais. Na verdade 

quando acontece é mais com o intuído de punir do que de prevenir, como é o caso 

do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM).  

O Amazon Fish, até o momento, não possui nenhuma parceria, ou ajuda, de 

outras instituições, órgãos governamentais, para realizar suas atividades, todas suas 

ações são feitas por sua própria iniciativa. Tendo sempre como norteador de suas 

idéias e planejamentos, a demanda que os clientes apresentam, pois é o próprio 

gestor que os atende, sendo este, mais um dos diferenciais de seu produto. 

O gestor desconhece o assunto classificação do alojamento de floresta, 

informou que nunca foi convidado ou convocado a participar das reuniões, embora 

seu empreendimento seja referência no quesito sustentabilidade, inclusive com 

vários prêmios ganhos. Segundo o entrevistado estava tomando ciência do tema, 

naquele momento da pesquisa e que se pudesse escolher o tipo de classificação, 

ele pensa que se enquadraria melhor no tipo “Pousada Lodge Familiar”. 

No que se refere ao novo modelo de classificação, o gestor não pode opinar 

uma vez que o mesmo desconhece o assunto, mas afirmou que não existe 

envolvimento e nem união por parte do trade turístico24. 

                                                             
24 São organizações privadas e governamentais atuantes no setor de "Turismo e Eventos" como os 

Hotéis, Agências de Viagens especializadas em Congressos e Transportadoras (EMBRATUR, 1995). 
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O gestor acredita ser extremamente importante uma classificação específica 

para este segmento, pois tal ferramenta dará uma seriedade, formalidade a mais 

para seu empreendimento e o mais importante passará de forma explicita e 

documental a qualidade de seus serviços prestados, garantindo desta maneira a 

satisfação, segurança e o retorno do turista. 

 

4.3.5 Pensamento dos hóspedes 

Durante a pesquisa foram aplicados cinquenta (50) formulários com perguntas 

abertas e fechadas, junto aos hóspedes do Amazon Fish no dia vinte e quatro (24) 

de março de 2012. 

Nos alojamentos que nos permitiram realizar a pesquisa direta com o 

hóspede, perguntamos aos turistas, qual o motivo da sua viagem. Das seis 

alternativas à pergunta, destacaram-se do total pesquisado, por ordem crescente, as 

seguintes respostas: a) “para conhecer um atrativo natural”; b) “para praticar o 

ecoturismo/ecologia”, c) “simplesmente por lazer”. Apresentado no gráfico 1. 

Quanto ao motivo da viagem,  

                       Gráfico 1: Motivação da visita ao empreendimento. 
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                      Fonte: Elaborado pela autora, 2012 

                        
Durante a pesquisa observou-se que a escolha pelo empreendimento se dá 

na maioria das vezes pela oferta de lazer que o hotel proporcionar e principalmente 

pelo apelo ambiental, fato este repercutido em todo país por meio da mídia escrita e 

televisionada.  
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Quando questionados sobre se conheciam o sistema de classificação 

hoteleira, 20 disseram que sim e 30 disseram que desconheciam esse sistema. 

Apresentados no gráfico 2. 

                            

                          Gráfico 2: Conhecimento sobre o sistema de classificação hoteleira 
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. 
                              Fonte: Elaborado pela autora, 2012 

 

Observou-se que esta falta de conhecimento acontece pelo fato de que a 

escolha pelo empreendimento se dá na maioria das vezes por indicação de amigos. 

E quanto a uma classificação específica para os alojamentos de floresta, 

perguntou-se se seria importante. Os hóspedes foram unanimes em afirmar que 

seria de grande valia ter uma classificação específica para esse tipo de produto, pois 

se sentiram mais seguros com relação aos serviços ofertados e com certeza 

passaria a influenciar na escolha de um alojamento em uma próxima oportunidade. 

 

4.4 Amazon Village Jungle Lodge: caracterização e sua especificidade 

 

4.4.1 Aspectos gerais 

 

O Amazon Village Jungle Lodge está localizado a 30km (18.75 milhas) de 

Manaus, nos bancos do lago Puraquequara, do rio acima de Puraquequara. O 
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acesso ao hotel é feito somente por via fluvial, a partir do porto do CEASA, e a 

duração da viagem é variável, de duas horas até três horas, dependendo do barco 

utilizado25, durante a viagem os turistas tem a oportunidade de conhecer um dos 

maiores atrativos naturais do estado, o Encontro das Águas e algumas comunidades 

do seu entorno. No antigo sistema de classificação hoteleira da EMBRATUR que 

regulamentava os tipos de meios de hospedagem de turismo em ambientes naturais 

ou ecológicos, não mais vigente, o Amazon Village Jungle Lodge era classificado na 

categoria Ecológico Especial, documento comprobatório em anexo. Na figura 21 a 

imagem de satélite da localização do alojamento 

                            Figura 20: Mapa de localização do Amazon Village Jungle Lodge 

 

                                  Fonte: www.amaonvillage.com.br. Acessado em 20 de julho de 2012. 
                                            

O início das atividades no Amazon Village Jungle Lodge se deu em Junho de 

1986, funcionando apenas com um módulo central e quatro (4) cabanas, pois os 

seus gestores, na época, o suíço Hanz e seu sócio Daniel, já preocupados com a 

preservação do meio ambiente, tiveram que fazer várias alterações no projeto base 

por conta dos aspectos construtivos, no que tange a utilização de materiais para a 

construção. Por exemplo, toda matéria prima para obra era de origem local, a 

estrutura da cobertura era de cavaco, como é até hoje, as palhas para cobrir vinham 

de Autazes26, isso tudo se dava por conta do espírito ecológico que os gestores 

tinham.  

                                                             
25

 O clima também pode interferir na navegação, fazendo com a viagem dure mais tempo. De acordo com a 

população local, quanto mais forte o banzeiro, turbul6encia nas águas dos rios, mais tempo se gasta na viagem. 

26 Interior do Estado do Amazonas. 

http://www.amaonvillage.com.br/
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Em 1995, por conta do aumento da demanda, o número de UH aumentou 

para 45, o que é mantido até hoje. Nesta mesma época, houve mudanças no 

contrato social da empresa onde os sócios passaram a ser Sr. Antônio Batista e Sr. 

Daniel. Em 2007, com o falecimento da esposa do Sr. Daniel, o mesmo vendeu sua 

parte para o Sr. Antônio sendo ele o atual gestor do empreendimento.  

A grande maioria, 90%, do público que se hospeda no Amazon Village Jungle 

Lodge é composta por estrangeiros, Austríacos, Alemães, Canadenses, Franceses e 

Italianos que permanecem em média três (3) dias no empreendimento. A média de 

ocupação anual é distribuída da seguinte forma: com 70% a 90% de ocupação nos 

meses de agosto e setembro e com a menor taxa, de 5% a 10% nos meses de maio 

e junho. A venda dos pacotes é realizada através de operadoras de turismo e 

através de site na rede mundial – internet. 

 

4.4.2 Serviços 

 

Os pacotes oferecidos pelo Amazon Village Jungle Lodge, variam de dois(2) 

dias e uma(1)  noite até quatro (4) dias e três (3) noites. Os preços27 destes pacotes 

variam entre R$ 584,00 a R$ 1.221,00. Estão inclusos no pacote do hotel: 

hospedagem; três(3) refeições – café da manhã, almoço e jantar, traslado in/out em 

barco regional partindo do porto do Ceasa; excursões oferecidas de acordo com o 

pacote escolhido; serviço de guias durante os passeios. 

A seguir são apresentados, detalhadamente, alguns dos os pacotes do 

Amazon Village Jungle Lodge28. 

Quadro 07: Pacotes oferecidos aos turistas. 
PACOTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

      

                  ARARA 

          

 

02 DIAS E 01 NOITE 

 

1° Dia – Saída às 08h:30m- Manaus/ Porto do Ceasa – Van, micro-ônibus ou 

                                                             
27 As tarifas são referentes ao dia 24 de julho de 2012 e convertidas em reias utilizando o cambio do dia; US$ 

1,96 = R$ 2,01. 

28
 Amazon Village Jungle Lodge 2012, todos os pacotes apresentados atendem as necessidades de voos dos 

passageiros. 
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ônibus. 

             Porto do Ceasa/ Amazon Village  - barco regional, rumo 

             ao encontro das águas. 

Chegada – Drink de boas vindas – tour de reconhecimento-  

                 almoço.  

Tarde - canoagem com visita à comunidade São Sebastião. 

Noite – Jantar típico – Focagem de jacaré - livre 

2° Dia – Café da manhã – Caminhada na Floresta – almoço e 

             retorno pra Manaus. 

 

TATU           

 

 

 

 

03 DIAS E 02 NOITE 

 

1° Dia -  À tarde – Manaus/ Porto do Ceasa 

                           Porto do Ceasa/ Amazon Village - barco regional, rumo ao 

                           Encontro das águas. 

Chegada – Jantar típico – Focagem de jacaré – livre 

2° Dia –  Manhã - Café da manhã – Caminhada na Floresta – almoço. 

             Tarde – canoagem e visita a comunidade São Sebastião e jantar típico. 

3° Dia –  Café da manhã e retorno para Manaus.  

 

 

TAMANDUÁ 

 

 

 

04 DIAS E TRÊS NOITES 

 

1° Dia -  À tarde – Manaus/ Porto do Ceasa 

                           Porto do Ceasa/ Amazon Village - barco regional, rumo ao 

                           Encontro das águas. 

Chegada – Jantar típico – Focagem de jacaré – livre 

2° Dia –  Manhã - Café da manhã – Caminhada na Floresta – almoço. 

             Tarde – canoagem -  visita aos igapós e jantar típico. 

3° Dia –  Manhã - Café da manhã – Pescaria - visita a comunidade São Sebastião  

              e almoço. 

              Tarde – livre de lazer – banho de rio – leitura sobre a Amazônia na mini 

               biblioteca do hotel. 

               Noite – Jantar típico – noite livre 

4° Dia –  Café da manhã e retorno para Manaus. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações obtidas no site do alojamento. 
 

As atividades de lazer oferecidas pelo empreendimento contemplam os 

seguintes passeios: encontro das águas, caminhada na floresta, focagem de jacaré, 

passeio de canoa pelos igapós, visita a comunidade de cabloco, caminha na floresta 

com demonstrativo de sobrevivência na selva, piquenique, pescaria e ainda podem 

visitar a reserva militar que se localiza no entorno do hotel. De acordo com a 

solicitação antecipada o hotel promove apresentação cultural de boi, realizada no 

chapéu principal do hotel com a presença de grupos folclóricos provenientes de 

Manaus que apresentam a Festa do Boi. 
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Figura 21: Encontro das águas                                Figura 22: Contemplando o encontro das águas 

    

Fonte: Foto da autora tirada em abril de 2012                Fonte: Foto da autora tirada em abril de 2012      

 
 
Figura 23: Passeio de canoa nos igapós                Figura 24: Visita à casa do caboclo.                                                             

  
Fonte: Foto da autora tirada em abril de 2012      Fonte: Foto da autora tirada em abril de 2012 
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Figura 25: Caminhada na floresta.                  Figura 26:  Caminhada na floresta.        

    
Fonte: Foto da autora tirada em abril de 2012              Fonte: Foto da autora tirada em abril de 2012 

      
                                                     

A trilha percorrida no dia da visita, apresenta como diferencial: uma pequena 

clareira na qual algumas cabanas, construídas pelos próprios funcionários do hotel, 

de estrutura de madeira e cobertas por palhas, exemplificam alternativas de abrigo 

para o pernoite na floresta; utensílios de caça utilizados pelos índios, zarabatana. 

Durante a visita o guia explica e mostra árvores e plantas exóticas e medicinais 

existentes na floresta. Já a visita na casa do cabloco, mais especificamente na 

comunidade São Sebastião, o hóspede tem a oportunidade de conhecer um pouco 

da cultura local. O cabloco, morador da comunidade e guia de turismo do passeio, 

apresenta a casa da farinha e todo o procedimento para torrar a farinha, apresenta 

ainda as frutas típicas cultivadas na região como o cupuaçu e a graviola. 

 

4.4.3 Infraestrutura 

 

O material utilizado na construção do hotel é madeira, palha29, alvenaria, 

cavaco e cerâmica. O empreendimento tem capacidade para hospedar noventa 

pessoas. O hotel oferece quarenta e cinco unidades habitacionais distribuídos em 

vinte e um módulos de dois apartamentos cada, equipados com camas de solteiro 

ou de casal, ventilador, mesa de apoio e cadeira, cabides, banheiro, vela e fósforo30, 

                                                             
29

 Material típico da região, de origem indígena. 

30
 Fato curioso: ao chegar no Amazon Village Jungle Lodge o hóspede recebe a chave do quarto mais uma vela e 

uma caixa de fósforo. 
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uma vez que o empreendimento não possui energia elétrica, a geração de energia 

se dá por meio de baterias de 12W. O abastecimento de água é feita através do rio.  

A área social do Amazon Village Jungle Lodge está instalada no chapéu de 

palha principal do empreendimento, no qual localiza-se: a recepção, o salão do 

restaurante com capacidade para cem (100) pessoas aproximadamente, o bar, a 

área de lazer e a mini biblioteca. Em volta desse chapéu de palha estão dispostas 

canoas31 com uma variedade de frutas regionais para que o hóspede possa se 

deliciar. Também estão instaladas uma churrasqueira, a cozinha e o segundo 

restaurante com capacidade para atender sessenta (60) pessoas. As refeições, 

servidas no Amazon Village Jungle Lodge são compostas por pratos da cozinha 

brasileira e alguns pratos típicos da região, principlamente aqueles preparados à 

base de peixes como tucunaré, tambaqui e matrinxã, por exemplo. O hóspede tem à 

sua disposição água quente, café, chá e chocolate. Outras bebidas são cobradas à 

parte. 

Figura 27: Vista geral do hotel    Figura 28: Restaurante            

  

Fonte: Foto da autora tirada em abril de 2012             Fonte: Foto da autora tirada em abril de 2012 
                    

                                                             
31 Transporte típico da região. 
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Figura 29: Vista externa da UH   Figura 30: Vista externa da UH      

                         

Fonte: Foto da autora tirada em abril de 2012              Fonte: Foto da autora tirada em abril de 2012 
    

           
 
 
 
 
 
 
               Figura 31:Vista interna da UH 

                                            

                                           Fonte: Foto da autora tirada em abril de 2012     

                                          

                                      

Como infraestrutura de transporte o empreendimento possui três canoas com 

capacidade para doze (12) pessoas, o barco regional para realizar o transporte do 

porto do Ceasa até o hotel e hotel porto é terceirizado. Quando ao transporte 

terrestre para realizar o traslado dos hóspedes entre o hotel no qual estão 

hospedados em Manaus e porto do Ceasa também é terceirizado. 

Dos vinte e sete (27) funcionários que exercem funções operacionais no hotel 

seis (16) são todos oriundos da comunidade São Sebastião e o restante são 

oriundos de Manaus e cumprem o regime de trabalho estipulado da seguinte forma: 
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vinte e cinco (25) dias no empreendimento e cinco(5) dias de folga em Manaus. O 

restante são contratos temporários de acordo com a demanda. Os guias que 

estavam trabalhando no empreendimento, durante a visita eram bilíngue e trabalham 

no sistema de free-lancers.  

Em relação a cuidados ambientais, o empreendimento utiliza água 

proveniente do rio; os efluentes são depositados em uma fossa séptica32, o lixo é 

ensacado e enviado para Manaus. A energia utilizada é proveniente de bateria de 

12W, que é acionada a partir das 18h:30min até aproximadamente 07 horas da 

manhã seguinte. Durante o jantar é utilizado várias lamparinas e velas, tornando o 

lugar charmoso. 

O responsável pelo empreendimento informou que apesar de não existirem 

acesso para portadores de necessidades especiais, os próprios colaboradores criam 

possibilidades para que os mesmos possam usufruir de todas as atividades sem 

descrição. 

 

  4.4.4 Classificação 

 

A pesquisa no Amazon Village Jungle Lodge aconteceu em duas etapas: a 

primeira com a visita no escritório do empreendimento localizado na Rua Ramos 

Ferreira, e segunda etapa com a visita in loco ao empreendimento.  

Durante a visita realizada no escritório do Amazon Village Jungle Lodge, fui 

recebida pelo proprietário, que se disponibilizou a responder todos os 

questionamentos relacionados ao seu empreendimento. 

Com relação à importância dos alojamentos de floresta na promoção do 

destino Amazonas, o gestor ressalta que após a decadência do Turismo de 

Compras33 o que passou a sustentar o mercado turístico do estado foi o apelo à 

natureza e sendo os alojamentos de floresta produtos/equipamentos inseridos nesse 

                                                             
32

 Termo utilizado pelo funcionário que cedeu a entrevista. 

33 Tipologia de turismo. 
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contexto, o mesmo acredita que se trabalhados de maneira correta a questão do 

ICMS, a circulação de produtos (alimentos e bebidas) que abastecem os 

alojamentos, um marketing direcionado a natureza exuberante que a Amazônia 

possui, desta forma, com certeza, os alojamentos de floresta passarão a representar 

uma significativa importância na promoção do destino Amazonas. 

A fiscalização nesses empreendimentos, segundo o proprietário se dá de 

forma parcial, realizada somente por órgãos ambientais. Afirmou que, algumas 

exigências são inviáveis e oneram as despesas do hotel, por exemplo, considera-se 

inviável a adaptação a deficientes físicos (cadeirantes), uma vez que o custo 

benefício não compensa. A relação do gestor com tais órgãos é complicada, aos 

olhos do mesmo, pela falta de continuidade inclusive dos gestores desses órgãos, 

uma vez que a cada mudança de governo há mudança desses gestores, e 

consequentemente acontecem novas exigências, tornando desta maneira uma 

relação desagradável e não saudável. 

O MTUR não deu sequencia ao sistema de classificação específica para os 

alojamentos de floresta. A AHS é inoperante e cada gestor hoteleiro age por conta 

própria resultando no não fortalecimento do grupo. 

Os alojamentos de floresta empreendidos hoje no estado do Amazonas não 

se adéquam ao sistema de classificação proposto pelo MTUR, que na visão do Sr. 

Antônio, não se preocupou em fazer um estudo minucioso sobre a região analisando 

suas características inóspitas. Quanto ao envolvimento do trade turísticos, o gestor 

afirma que são poucos os que se envolvem, melhor dizendo se comprometem com a 

causa. 

Como sugestão de classificação, o empresário diz ter total autonomia para 

isso, uma vez que seu empreendimento foi um dos primeiros a receber a 

classificação quando na década de 80 a EMBRATUR34 realizava a classificação 

específica desses empreendimentos, na época o Amazon Village Jungle Lodge foi 

classificado como Ecológico Especial. O gestor ainda sugere como classificação os 

tipos Stands, Stand Ecológico e Ecológico Especial. 

                                                             
34 EMBRATUR – Empresa Brasileira de Turismo. 
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Quanto a importância da classificação para oferecer um serviço de melhor 

qualidade, o empresário afirma que para seu empreendimento não faz falta, é 

irrelevante. Na opinião dele, o que precisa é ter uma padronização quanto a 

prestação dos serviços. 

4.4.5 Pensamento dos Hóspedes 

 

Por uma questão de privacidade e segurança o gestor do hotel não permitiu a 

coleta de dados direta com os hóspedes. 

 

4.5 Malocas Jungle Lodge: uma apresentação de suas características 

 

4.5.1 Aspectos gerais 

 

O Malocas Jungle Logde está localizado em plena floresta, as margens do 

Rio Preto, o acesso só é possível por meio fluvial. Na cidade do Rio Preto da Eva, 

embarca-se um bote com motor de popa (25hp ou 40hp) descendo o Rio Preto por 

aproximadamente 1h30mim em direção ao rio Amazonas. No antigo sistema de 

classificação hoteleira da EMBRATUR que regulamentava os tipos de meios de 

hospedagem de turismo em ambientes naturais ou ecológicos, não mais vigente, o 

Malocas Jungle Lodge era classificado na categoria Rústico. 
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                                     Figura 32: Mapa ilustrativo. Sem escala      

 
                                

                                  Fonte: www.malocasjunglelodge.com. Acessado em julho de 2012. 
 
 
                                           

O Malocas Jungle Lodge Hotéis LTDA, faz parte dos alojamentos de floresta 

pioneiros na Amazônia e no Brasil, criado em 1992, tem como base o turismo 

ecológico, buscando operar sempre com respeito ao meio ambiente e a comunidade 

local. 

O inicio das atividades foi focada no público europeu, impulsionados por sua 

grande preocupação com a preservação da Amazônia. No decorrer dos anos e em 

virtude do crescimento das atividades turísticas do empreendimento, se diversificou 

o público visitante, passando a receber de outros continentes bem como público 

doméstico.  

A escolha da instalação do empreendimento no baixo Rio Preto da Eva se 

deu por sua proximidade com Manaus e sua floresta primária e densa. Toda a 

organização e execução das atividades são realizadas pelo empreendimento. 

O Malocas foi construído em uma área aberta (praia) evitando desta maneira 

o desmatamento para sua construção. Esta mesma área é utilizada para o lazer dos 

hóspedes. 

Na atualidade a maioria, 70% do público que se hospeda no Malocas é 

composta por estrangeiros – Holandeses, Austríatros, Alemães, Franceses e 

Espanhóis que permanecem em média três dias no empreendimento, contribuindo 

para uma ocupação média mensal de 65%. A venda dos pacotes do hotel é feita 

através de operadoras de turismo e através de site na rede mundial – internet. 

 

http://www.malocasjunglelodge.com/
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4.5.2 Serviços 

 

Os pacotes oferecidos pelo Malocas variam de dois(2) dias e uma(1) noite até 

quatro(4) dias e três(3) noites. Os preços destes pacotes variam de R$ 480,00 a R$ 

960,00 considerando ocupação dupla nas unidades habitacionais. Estão inclusos no 

pacote do hotel Transporte Manaus/Malocas Jungle Lodge Guia nativo: explicações 

em Português ou Inglês, atividades, hospedagem, refeições, água mineral, frutas de 

sazão35 a vontade, excursões oferecidas de acordo com o pacote escolhido. 

 As atividades de lazer oferecidas pelo empreendimento contemplam os 

seguintes passeios: visita à casa de cabloco, passeio na natureza, dormida na 

floresta, pesca de piranha, focagem de jacaré, banho de rio e observação de 

animais. De acordo com o número de hóspedes que integram os grupos recebidos, 

o hotel promove a chamada “ Beach Party”, festa noturna realizada na praia em 

frente a oca social, onde os atores principais da apresentação são os próprios 

colaborados caracterizados de guerreiros nativos contando algumas das centenas 

de lendas folclóricas existente na culta amazônica. 

 

Figura 33:  Caminhada na  floresta                                   Figura 34: Visita a casa nativa do caboclo   

  

Fonte: Foto da autora tirada em julho de 2012              Fonte: Foto da autora tirada em julho de 2012 
       

 

                                                             
35 Frutas regionais da época. 
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Figura 35:  Banho de rio                                                 Figura 36: Canoagem 
                                      

   

Fonte: Foto da autora tirada em julho de 2012               Fonte: Foto da autora tirada em julho de 2012 
 

                                                                

No total o empreendimento mantém cinco diferentes trilhas. A que foi 

percorrida no dia da visita, apresenta como diferencial a visita a casa nativa onde o 

hóspede tem a oportunidade de conhecer um pouco da cultura local.  A eles Sr. 

Gigante apresenta a sua propriedade, a casa da farinha, explica a utilização do 

tipiti36 e do fog!ao para torrar a farinha da mandioca37 e frutas típicas da região que 

cultiva. No final ele aguarda uma gratificação dos turistas. A pesca de piranha em 

geral é feita no final da tarde para no retorno ele possam realizar a focagem do 

jacaré. 

O quadro 08 apresenta, detalhadamente, alguns dos pacotes do Malocas 

Jungle Lodge38. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Cesto cilíndrico de palha, utensílio típico para o preparo da farinha de mandioca. 

37
 Farinha da Mandioca: alimento típico da região. 

38 Malocas Jungle Lodge 2012. 
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Quadro 08: Pacotes oferecidos aos turistas. 

PACOTES DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

                                 PIRARUCU 

02 dias e 01 noite 

1° Dia  

Saída do Hotel em Manaus as 8:00 h. até ao município 

de Rio Preto da Eva, visitamos um café regional onde 
podemos observar a confecção de vários produtos de 
mandioca, em seguida embarcamos numa canoa 

motorizada para seguirmos por mais 1:30 h. no rio preto 
da eva até ao Malocas Jungle Lodge, reconhecimento, 
acomodações e almoço. 

Após o almoço faremos uma pescaria de piranha no 
estilo dos nativos; a noite faremos uma focagem de 
jacaré.  

2° Dia   

Após o café faremos uma caminhada na selva onde 

poderemos apreciar as plantas medicinais da região. 
Almoço e visita a casa de caboclo. retorno a Rio Preto 
da Eva onde visitaremos a reserva "Beija Flor" para 

apreciação de artesanato indígenas (opcional), em 
seguida retornamos a Manaus, chegando ao Hotel 

aproximadamente as 19:00 h. 

 

 

 

 

 

 

MANDIOCA 

3 dias e 2 noites 

1° Dia  

Saída do hotel as 08:00 h, até o município de Rio Preto 

da Eva, onde nos aguarda uma canoa motorizada, onde 

faremos uma trajetória de aproximadamente 1:30 horas, 

pelo Rio Preto da Eva até o MALOCAS JUNGLE 

LODGE . Ao chegarmos, receberão as acomodações, 

em seguida será servido um almoço simples, comida 

regional. As 02:30 h passeio de canoa pelos Igarapés e 

Igapós. No final da tarde uma pescaria de piranhas, 

estilo nativo. Ao anoitecer, apos o jantar, um guia 

especializado os conduzirá para uma focagem de 

jacaré. 

2° Dia  

Saída de canoas as 05:00 h para apreciar a alvorada, 

em seguida café da manhã as 07:00 h e uma hora 

depois atividade de caminhada na selva, onde o guia 

explicará as utilidades da nossa flora nativa, encerrando 

a caminhada numa cachoeira, que segundo lenda local 

é morada de um crocodilo gigante , após banho de 

cachoeira retorno ao MALOCAS para almoço , depois 

do almoço visita a casa de caboclo e sítio,( opcional 

pernoite na selva ) banho de Rio, e a noite fogueira.  

3° Dia  

Depois do café da manhã outra caminhada na selva 

onde se observa as diversidade de plantas, onde muitas 

são medicinais, faremos uma parada n’uma outra 

cachoeira na selva, voltamos a base para almoço e 
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retornamos em canoa motorizada a vila de Rio Preto da 

Eva onde uma condução os levará de volta ao hotel em 

Manaus.  

Chegada as 19:00. 

 

 

 

 

 

 

ESCORPIÃO 

4 dias e 02 noites 

1° Dia 

Saída do hotel as 08:00 h para o município de Rio Preto 

da Eva, onde nos aguarda uma canoa motorizada, onde 
faremos uma trajetória de aproximadamente 02 horas, 
pelo Rio Preto da Eva até o MALOCAS JUNGLE 

LODGE . Ao chegarmos receberão as acomodações, 
em seguida será servido um almoço simples, comida 
regional. As 02:30 h passeio pelos Igarapés e Igapós. 

No final da tarde uma pescaria de piranhas , estilo 
nativo. Ao anoitecer, após o jantar, um guia 
especializado os conduzirá para uma focagem de 
jacaré.  

2° Dia   

Saída de canoa as 05:00 h para apreciar a alvorada, em 

seguida café da manhã as 07:00 h e uma hora depois 
atividade de caminhada na selva, onde o guia explicará 
as utilidades da nossa flora nativa, encerrando a 

caminhada numa cachoeira, que segundo lenda local é 
morada de um crocodilo gigante, após banho de 
cachoeira, retorno ao MALOCAS para almoço. A tarde 

visita a casa de caboclos, a casa de farinha, plantações 
de mandiocas, e outros vegetais da região  
 
3° Dia  

Depois do café da manhã, caminhada na selva 

observando a diferença da floresta de terra firme para a 
de terras alagadas finalizando numa outra cachoeira no 
interior da selva em seguida voltamos ao MALOCAS 

para o almoço. As 02:00h. saída em canoas para 
sobrevivência na selva, onde aprenderão a viver como 
os Índios da região, retirando os alimentos da natureza. 

O vosso guia construirá cabanas improvisadas com 
folhas de palmeira onde irão dormir em macas atadas 
em árvores da selva.  

4° Dia   

Depois do café da manhã caminhada de volta a base, 
onde será servido o almoço, e retorno em canoa 

motorizada, até a vila de Rio Preto, onde uma condução 
os levará de volta ao hotel em Manaus.  

Chegada 19:00 h no hotel  

Fonte: Elaborado pela autora com base no site do alojamento 

 

 

4.5.3 Infraestrutura 

 

A estrutura construtiva do hotel é feita no formato de uma oca39 de madeira, 

palha e alvenaria. O empreendimento tem a capacidade para hospedar trinta 

                                                             
39 Oca: cabanas ou palhoça de índios. 
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pessoas. O empreendimento oferece doze unidades habitacionais duplas, uma 

unidade habitacional triplo e uma suíte para casais em lua de mel, todos equipados 

com camas de solteiro e ou de casal, estante de apoio, cabide e banheiro. 

A área social do Malocas está instalada na oca principal do empreendimento, 

no qual localiza-se: o salão do restaurante com capacidade para cinquenta pessoas 

aproximadamente, a cozinha e recepção. Em volta desta oca está uma grande área 

ao ar livre com acesso ao rio onde os turistas podem banhar-se. As refeições, 

servidas no Malocas são compostas por pratos simples da cozinha brasileira e 

alguns pratos típicos da região, principalmente aqueles preparados à base de peixes 

como tucunaré, matrinxã, piranha, por exemplo. 

 

Figura 37: Vista geral do hotel.                                       Figura 38: Vista externa da área social – Oca Social 

   

Fonte: Foto da autora tirada em julho de 2012                Fonte: Foto da autora tirada em julho de 2012 
                                                 

                                          
                                             Figura 39:  Vista externa da UH – Oca habitacional       

 
                                             Fonte: Foto da autora tirada em julho de 2012      
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Como infraestrutura de transporte o empreendimento possui um carro para 

transportar os turistas até o município de Rio Preto da Eva e possui uma canoa com 

capacidade para doze pessoas para conduzi-los até o hotel, quando há necessidade 

de mais canoas, este é terceirizado. 

Os funcionários que exercem funções operacionais no hotel são oriundos da 

cidade de Manaus e região e cumprem o regime de trabalho que é estipulado da 

seguinte forma: vinte e cinco dias no empreendimento e cinco dias de folga em 

Manaus. Ao todo, quando em visita ao Malocas o hotel empregava quatro 

funcionários fixos, sendo um cozinheiro e responsável geral pelo hotel, três 

auxiliares de cozinha e responsáveis pela arrumação das unidades habitacionais, 

limpeza geral do empreendimento comuns. Os guias que estavam trabalhando no 

empreendimento, durante o período da visita, eram na maioria certificados, sendo 

todos bilíngues e com regime de trabalho free-lancers. Os funcionários possuem 

alojamento próprio.  

Em relação aos cuidados ambientais, o empreendimento utiliza água 

proveniente de poço artesiano; os efluentes são depositados em fossa “biológica”, o 

lixo é seletivo e o que não é orgânico é ensacado e levado para Manaus. A energia 

utilizada na cozinha é proveniente de energia solar para o restante do 

empreendimento como as unidades habitacionais, somente luz de vela. 

O responsável pelo empreendimento informou que estava planejada a 

ampliação da área construída, e que se pretendia construir uma unidade 

habitacional específica para portadores de necessidades especiais. Quando em 

visita, uma grande cheia havia atingido grande parte do empreendimento, desta 

forma o hotel passará por uma grande reforma para recuperar o que a água 

destruiu. Mas, segundo Sr. Ivan, ninguém pode brigar com a natureza, quando se 

empreende em ambiente natural estamos sujeitos a todos as mudanças da mesma.  

 

 4.5.4 Classificação 

 

A pesquisa no Malocas Jungle Lodge aconteceu em duas etapas: a primeira 

com a visita no escritório do empreendimento, e segunda etapa com a visita in loco 

ao empreendimento.  
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Durante a visita realizada no escritório do Malocas Village Jungle Lodge, fui 

recebida pela proprietária, que se disponibilizou a responder todos os 

questionamentos relacionados ao seu empreendimento. 

Quando questionada sobre a importância do Alojamento de Floresta na 

promoção destino Amazonas, a gestora, considera que esse produto “alojamento de 

floresta” é mais importante que a Zona Franca, do que o turismo de compras, afinal 

com o exercício da atividade, há uma preocupação com o meio ambiente, ou seja, 

com a sustentabilidade desse ambiente. Por exemplo: “o cabloco que antes 

derrubava as árvores, são os mesmos que guiam e mostram essas árvores que eles 

iriam derrubar”. 

A fiscalização é vista, pela gestora do alojamento como punição e não 

prevenção. Gostaria de ter um apoio maior dos órgãos fiscalizadores, melhor 

explicando: ao invés de punir deveriam prevenir, dizer como fazer antes de serem 

cometidos os erros.  

A gestora do Malocas considera muito bom  relacionamento com esses 

órgãos principalmente com a Amazonastur. 

Depois da última reunião realizada no ano de 2010 pelo MTUR sobre a 

classificação específica para os alojamentos de floresta, não houve mais nenhum 

manifesto por parte do órgão citado com relação a este assunto. 

Em relação ao tipo de classificação proposta pelo MTUR para os alojamentos 

de floresta, a mesma não se adéqua para a realidade Amazonas por conta de várias 

especificidades existentes em sua construção, local empreendido e comunidade no 

entorno. Infelizmente os gestores trabalham sozinhos, não há uma união do trade. 

Na opinião da gestora do Malocas, as tipologias mais adequadas/apropriadas 

para os alojamentos de floresta a título de sistema de classificação seria: Rústico, 

Luxo e Luxo Superior. 

Quando questionada sobre a importância da classificação específica para os 

alojamentos de floresta como principal ferramenta para mensurar a qualidade e a 

segurança da prestação deste serviço, a proprietária utilizou a seguinte expressão: 

“não é quente e nem frio, hoje a classificação, para o meu empreendimento é a 

internet, pois as imagens do hotel estão no site e desta forma o turista/hóspede tem 
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uma prévia do alojamento e ainda com os “tour coments” postados no site, confirma 

o que as imagens de divulgação mostram. O sistema de classificação poderia dar 

uma maior formalidade”. 

  4.5.5 Pensamento dos Hóspedes 

 

Por uma questão de privacidade e segurança o gestor do hotel não permitiu a 

coleta de dados direta com os hóspedes. 

 

5 Síntese da análise dos dados 

 

A seguir serão apresentados dois quadros descritivos que sintetizam análise 

obtida junto aos três empreendimentos que compuseram o objeto de estudo desta 

pesquisa. No primeiro quadro consta a análise comparativa da infraestrutura dos 

Alojamentos de Floresta. Essa análise, em especial, foi baseada na Matriz Rústica 

para classificação de Alojamentos de Floresta, proposta desde 2011 pela 

AMAZONASTUR.  

 

Quadro 09: Síntese da Infraestrutura dos Empreendimentos.  

 
Itens da Infraestrutura 

Qualidade em relação à Matriz Rústica 

Amazon Fish Amazon Village 
Jungle Lodge 

Malocas Jungle 
Lodge 

Acesso Fluvial e Terrestre, 
ambos em boas 
condições. 

Fluvial. Em boas 
condições. 

Terrestre e Fluvial. 
Cansativo, em 
veículos 
desconfortáveis. 

Revestimento da 
Estrutura 

Madeira, Plástico  
Conservado. 

Madeira, palha e 
concreto. 
Conservado. 

Madeira e palha. Não 
conservado. 

Geração de Energia Elétrica. Bateria e luz de vela. Solar (parcial) e luz 
de vela. 

Abastecimento de Água Poço. Rio. Poço. 

Tratamento de Resíduos Interrompido. Inexistente. Inexistente. 

Restaurante Muito Conservado. Muito Conservado. Pouco Conservado. 

Cozinha Bem Equipada. Bem Equipada. Bem Equipada. 

Segurança Apenas colete salva-
vidas. 

Apenas colete salva-
vidas. 

Apenas colete salva-
vidas. 

Primeiros-Socorros Inexistente. Inexistente. Inexistente. 
Fonte: Elaborado pela autora em julho de 2012 
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Constatou-se que dos três (3) alojamentos visitados, dois (2) apresentam 

boas condições de acesso aos turistas uma vez que no terceiro empreendimento a 

viagem é longa e o veículo utilizado em via terrestre não é apropriado para 

deslocamento de passageiros, tornando assim a viagem longa e cansativa. 

Com relação ao revestimento da estrutura física, o Amazon Fish e o Amazon 

Village  constitui-se naquele que melhores condições de conservação apresentava. 

Visualmente, o projeto arquitetônico das instalações são os dos mais bem 

concebidos, oferecendo aos hospedes unidades habitacionais espaçosas e bem 

arejadas, buscando soluções não poluentes e agressoras ao meio ambiente.  

Fazendo ainda, uma comparação aos empreendimentos visitados, o Malocas Jungle 

Lodge necessita de uma reforma em seu revestimento, acredita-se que o estado de 

má-conservação se de devido ao fato da última cheia que castigou o alojamento. 

Observou-se que dos três (3) alojamentos pesquisados, apenas o Amazon 

Fish apresentava geração de energia elétrica, o que para os hóspedes se torna 

indiferente, pois pudemos observa que o que mais os agrada é contato em sua 

integra com a natureza, melhor dizendo com a floresta. 

Apenas o Amazon Village tem o abastecimento de água oriundo do Rio os 

demais alojamento utilizam poço artesiano. 

Com relação ao restaurante o Amazon Fish, é o que mais apresenta 

diferencial, pois o mesmo está localizado na praia e toda a alimentação é servida 

pelo proprietário do alojamento de maneira personalizada à cada hóspede. Os 

demais oferecem um serviço self-service. Observou-se a ausência de cardápio em 

outros idiomas, no Amazon Fish e Malocas Jungle Lodge. A cozinha dos três 

alojamentos são devidamente equipadas para o preparo dos alimentos. 

A comunicação com os hóspedes nesse empreendimento acontece por meio 

de guias bilíngues. Com relação às placas de sinalização em outros idiomas, apenas 

o Amazon Village Jungle Lodge apresenta uma comunicação adequada. Tal fato é 

importante, uma vez que, a ocupação nos alojamento tem origem estrangeira. 

Em relação à segurança das instalações e das atividades de lazer oferecidas, 

todos apresentaram condições favoráveis, com relação ao uso do colete salva-vidas. 

Em contrapartida, a caminhada na selva, as atividades noturnas oferecidas, 

apresentam risco aos turistas, uma vez que acidentes nunca são previstos, 
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entretanto, os meios de prevenção para lidar com este tipo de situação sim. Cabe, 

aos alojamentos então, estarem preparados para estas situações de emergência, 

caso não verificado nos alojamentos, pois, nenhum deles possuía equipamento de 

primeiros socorros para pessoas acidentadas, lembrando ainda o fato de que os 

alojamentos se encontram em localizações muito distantes de Manaus podendo não 

ser possível um socorro eficaz devido a distância.  

Campos (2003) afirma que a infraestrutura é a precondição para o 

desenvolvimento turístico garantindo o mínimo de conforto e qualidade na prestação 

dos serviços. Por tanto a ausência de organização nas instalações dos alojamentos 

de floresta podem imobilizar ou até estagnar o desenvolvimento turístico dos 

mesmos. 

As estruturas físicas e arquitetônicas apresentadas pelos Alojamentos de 

Floresta utilizam-se de materiais diversos, desde madeira, palha a garrafas PET. 

Esses aspectos construtivos devem primar por um olhar crítico e sensível, uma vez 

que essas estruturas são utilizadas como diferenciais em relação a sua 

competitividade no mercado turístico, como exemplos de interação e interpretação 

da paisagem amazônica. (HAYDEN, 2011). 

Abreu (2001) salienta que a implantação de equipamentos e serviços 

baseados no uso de recursos naturais, em sua maioria, são desenvolvidos sem o 

controle necessário de fiscalização, por isso, alguns deles causam uma série de 

problemas ao meio ambiente a ainda não apresentam uma padronização em sua 

infraestrutura. Esta citação pode ser comprovada através dos alojamentos 

pesquisados que apresentam disparidade com relação à infraestrutura. 

Não se pode apontar somente os gestores como causadores da disparidade 

com relação a infraestrutura, pois as ações preventivas são de responsabilidade dos 

órgãos públicos, que não vem cumprindo devidamente o papel de orientação tais 

como: carência de um fórum permanente de discussões sobre os aspectos 

construtivos, falta de mecanismo legais de fiscalização controle,  entre outros. 

Acredita-se na viabilidade de uma parceria das esferas turísticas  com os 

gestores de alojamento de floresta, para que estes venham trabalhar de forma 

organizada, ou seja, planejada sem causar grandes interferências à natureza e aos 

hospedes como determina Ferretti (2002). 
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O quadro 10 sintetiza a opinião, principalmente, dos gestores quanto à 

necessidade de uma classificação específica propriamente dita, um possível sistema 

classificatório para os alojamentos de floresta. 

Quadro 10: Síntese dos Indicadores sobre Classificação Específica. 

Indicadores Amazon Fish 
Amazon Village 
Jungle Lodge 

Malocas Jungle 
Lodge 

Aplicação de 
Questionários junto aos 
Turistas  

Permitido. Não Permitido. Não Permitido. 

Fiscalização dos Órgãos 
Competentes  

Tem caráter punitivo. 
Não há 
monitoramento. 

Tem caráter punitivo. 
Não há 
monitoramento. 

Tem caráter punitivo. 
Não há 
monitoramento. 

Relacionamento com os 
Gestores Públicos  

Não possui parcerias.  Parceria principal com 
a AMAZONASTUR. 

Parceria principal com 
a AMAZONASTUR. 

Situação da 
Classificação para os 
Alojamentos de Floresta 

Proposta estagnada.  Proposta estagnada.  Proposta estagnada.  

Importância da 
Classificação Específica  

Considera 
fundamental. 

Considera importante, 
porém não 
determinante.  

Considera importante, 
porém não 
determinante.  

Sugestões  Inserir a 
nomenclatura: 
Pousada Lodge 
Familiar  

Inserir a 
nomenclatura: 
Ecológico Especial  

Inserir a 
nomenclatura: Rústico 

Fonte: Elaborado pela autora em julho de 2012 

 

Durante visitação aos alojamentos somente o Amazon Fish permitiu a 

pesquisa direta com os hóspedes, os demais alojamentos afirmaram que tal 

procedimento poderia ser invasivo aos turistas. Percebeu-se que quando 

questionados sobre o alojamento de floresta o que mais encanta os hóspedes é a 

localização do empreendimento, para eles quanto mais próximo da natureza melhor, 

mais encantador. Quanto a um sistema de classificação para os alojamentos de 

floresta como ferramenta de mensuração da qualidade dos serviços prestados eles 

são categóricos quanto a sua importância e afirmam ser extremamente necessário a 

existência do mesmo. 

Na visão dos gestores a fiscalização realizada pelos órgão oficiais, tem 

caráter punitivo e não preventivo, este último visto com bons olhos pelos gestores. 

Os gestores afirmam ainda que não há uma continuidade por parte dos gestores, por 

questões política, ocasionando mudanças significativas no empreendimento. A falta 

de monitoramento também preocupa os gestores uma vez que existem alojamentos 

funcionando sem o devido cadastramento nos órgãos, conforme os indicadores 

turísticos de 2003 do estado do Amazonas. Este procedimento vai de encontro com 
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o Decreto n° 7.831, de dezembro de 2010, que destaca que nenhuma empresa 

turística pode funcionar se não estiver cadastrada na EMBRATUR. 

Dos três (3) empreendimentos visitados somente o Amazon Fish não trabalha 

em parceria e tem um relacionamento bem distante do órgãos, diferente do Malocas 

Jungle e Amazon Village que enxergam na AMAZONASTUR uma grande e 

importante parceira para implementar suas atividades. 

A prática do turismo de natureza na região Amazônica existe há mais de vinte 

anos e até hoje necessita de um modelo estruturado pelos órgãos turísticos, 

especificando as características desse tipo de empreendimento. E, com o passar do 

tempo, novos alojamentos de floresta vão surgindo com estruturas e procedimentos 

inadequados para área onde estão localizados, daí os gestores considerarem 

importante um sistema de classificação específica para os alojamentos.  

Segundo Cooper (2001), a classificação pode ser definida como a colocação 

de hotéis em categorias de acordo com o tipo de propriedade, instalações e 

amenidades oferecidas sendo este, o enfoque tradicional na maioria das matrizes. 

Na prática, a maioria dos sistemas de classificação, concentram-se na qualidade 

como um adicional que não tem impacto sobre a concessão de estrelas de um 

estabelecimento. Normalmente as matrizes de classificação tem por finalidade a 

padronização para estabelecer uma qualidade uniforme de produtos e serviços; o 

marketing para assessorar os viajantes sobre os tipos de hospedagem disponíveis; a 

proteção ao consumidor, para garantir que o empreendimento atenda a padrões 

mínimos de acomodação, instalações e serviços; a geração de receita, para produzir 

renda a partir do licenciamento e etc..; o controle, para fornecer um sistema de 

controle geral da qualidade na atividade; incentivos aos investimentos, para dar aos 

operadores incentivos para melhoramentos em suas instalações. Quem realiza a 

certificação é um grupo de profissionais especializados em certificação pertencentes 

à Embratur. As avaliações feitas pela classificação deveriam ter maior importância 

para a equipe dos empreendimentos que deviam perceber a grande oportunidade de 

promover melhorias e mudanças nos serviços prestados e no produto oferecido, ao 

invés de mostrarem ao cliente uma mera classificação. Os empreendimentos 

pensam muitas vezes apenas na mudança de infraestrutura que vai ocorrer e 

esquecem a qualidade dos serviços oferecidos. 
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O Ministério do Turismo (2011) apresentou a nova portaria que institui o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass). O objetivo 

é adequar os hotéis brasileiros ao padrão mundial de serviços turísticos para a Copa 

de 2014 e Olimpíadas de 2016 

De acordo com o Ministério do Turismo (2011) a nova classificação contempla 

apenas a hotelaria urbana. No que se refere à hotelaria de selva ficou definido o 

conceito de Alojamento de Floresta: “Meio de Hospedagem localizado em área de 

floresta, fora dos limites da área urbana, com oferta de atividades de turismo 

sustentável, propiciando aos hóspedes a vivência em ambiente natural”. 

Considerando que após várias vistorias realizadas em parcerias com diversos 

Órgãos Governamentais nos atuais meios de hospedagem em alojamento de 

floresta, oportunidade em que se detectou que estes possuem diferentes 

características, estilo, padrão modelo arquitetônico e localização, e que haverá a 

necessidade de adequá-los, classificá-los e inseri-los no contexto da atividade 

turística, tornando um fator de desenvolvimento social, atendendo os Princípios 

Gerais da Atividade Econômica, conforme discorre a Constituição Federal em seu 

artigo 170 a AMAZONASTUR propôs a revisão e a adequação da minuta do 

Decreto-Lei que inicialmente destaca o termo “alojamento” como sendo a melhor 

expressão para substituir o termo “lodge”. ( AMAZONASTUR, 2009). 

Diante do exposto podemos explicar a razão pela qual os gestores dos 

alojamentos de floresta analisados apresentam incoerência em seus discursos 

quando afirma que a existência de uma classificação é importante, mas ao mesmo 

tempo indiferente. Pois, percebeu-se durante a pesquisa que o MTUR se mantém 

distante das realidades regionais, uma vez que o órgão não realizou nenhum 

diagnóstico para reconhecer a realidade local, e desde 2010 não apresentaram 

nenhuma perspectiva de formulação de um Sistema de Classificação específica para 

os Alojamentos de Floresta, o que suscita a criação de uma regulamentação mais 

dinâmica e abrangente. Desta forma, os gestores reconhecem a classificação com 

ferramenta importante, mas ao mesmo tempo não reconhecem a deficiência na sua 

não existência.  

Como sugestão para serem classificados cada gestor tem sua preferência, 

por exmplo: O Amazon Fish gostaria de ser classificado como Pousada Lodge 

Familiar. O Amazon Village Jungle Lodge, que já recebeu uma classificação no ano 
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de 1991, gostaria de concorrer a mesma tipologia Ecologico Especial. O Malocas 

gostaria de classificado apenas como Rústico, categoria esta reconhecida e 

proposta ao MTUR pela AMAZONASTUR como ideal para classificar os alojamentos 

do Estado do Amazonas. 

Em função da importância dos princípios estabelecidos na NBR 15401 (2006), 

que busca a implementação de um Sistema de Gestão da Sustentabilidade em 

Meios de Hospedagem, constatou-se que os alojamentos de floresta devem levar 

em consideração os requisitos exigidos pela norma, obtendo certificação ou não, 

pois, as boas práticas sustentáveis em um alojamento empreendido em meio natural 

necessita contemplar ações que visem atender as vertentes do turismo sustentável ( 

desenvolvimento sociocultural, ambientais e econômicos), desta forma, o 

empreendimento que adota esse sistema receberá investimentos concretos, 

aprimorando a qualidade do serviço ofertado e por conseguinte aumentará sua 

competitividade nacional e internacional. 

Durante a pesquisa não foi verificado a implementação da supracitada norma 

nos alojamentos estudados, uma vez que este não era o objetivo da pesquisa, 

porém, percebeu-se a relevância da aplicação da NBR 15401 (2006) nos 

alojamentos de floresta do Estado do Amazonas e no Brasil, como parâmetro e 

subsídio para uma futura classificação desse tipo de empreendimento, gerando 

vantagens competitivas e facilitando acesso a novos mercados, principalmente 

internacional. 

Ressalta-se ainda, que a matriz de classificação sugerida pela Amazonastur 

em conformidade com o trade turístico apresenta apenas requisitos legais, de 

infraestrutura e ambientais, não levando em consideração os requisitos 

socioculturais (comunidades locais, trabalho e renda, condições de trabalho, 

aspectos culturais, saúde e educação e populações tradicionais) exigidos pela NBR 

15401 (2006). 

          O fato é que este tema é algo muito recente e ainda requer diversos estudos 

para chegar a um consenso, mas é notório a importância de Sistema de 

Classificação específica para os Alojamentos de Floresta, pois como afirma 

Reimberg ( 2005), os Alojamentos de Floresta no Amazonas são bonitos e estão 

cada vez mais se expandindo, porém alguns complexos de floresta não estão 

exercendo atividades coerentes com o meio natural o qual estão inseridos, pois 



124 

destaca que alguns empreendimentos de floresta adotam procedimentos errôneos 

tais como: transporte inadequado, falta de manutenção da estrutura física; falta de 

primeiros socorros no empreendimento colocando em risco a vida do hóspede, entre 

outros fatores. Todavia, estes itens enfatizados continuam acontecendo em alguns 

estabelecimentos de floresta.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreende-se que empreendimentos de selva ou como são reconhecidos 

oficialmente alojamento de floresta são estabelecimentos fixos, localizados nas 

margens dos rios, lagos ou em terra firme. Logo estes procuram promover uma 

interação do homem com a natureza e, por essa razão se difere da hotelaria urbana, 

os quais possuem um sistema de classificação para poder garantir a qualidade dos 

serviços. 

Em 2010, o Ministério do Turismo e a Sociedade Brasileira de Metrologia e 

Sociedade Civil, publicaram o novo sistema de classificação da hotelaria urbana, 

onde o mesmo é um instrumento reconhecido oficialmente para divulgar informações 

claras e objetivas sobre os meios de hospedagem, sendo importante mecanismo de 

comunicação com o mercado e o modo mais adequado para o consumidor escolher 

quais os meios de hospedagem deseja utilizar.  

Percebeu-se que nos dias atuais, no estado do Amazonas, não existe uma 

classificação específica para a hotelaria de floresta, uma vez que a mesma se difere 

da hotelaria urbana, tanto pela sua estrutura, serviços ofertados quanto pelo seu 

espaço geográfico empreendido, havendo uma necessidade de perdurar os recursos 

naturais existentes ao seu entorno. Diante do exposto, reafirmamos a proposta desta 

dissertação, reconhecer a importância da classificação para os alojamentos de 

floresta no Estado do Amazonas. Toda construção do trabalho esteve pautada na 

importância de um Sistema de Classificação específica para os Alojamentos de 

Floresta, sendo este uma ferramenta que mensurará a qualidade dos serviços 

ofertados pelos empreendimentos de floresta.  

Todo cenário natural do Amazonas onde os alojamentos estão empreendidos 

são os grandes incentivadores para propagação do turismo de natureza na região. O 

Estado do Amazonas foi o pioneiro na implantação de empreendimentos de floresta 

que visam interagir  o homem com a natureza. 

Sendo relevante estudar a prática da atividade turística em alojamentos de 

floresta no Estado do Amazonas com base na classificação do segmento hoteleiro, 
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em meio aos resultados obtidos é possível elencar alguns princípios norteadores  

para uma futura classificação, são eles:  

a) Verificou-se que os alojamentos visitados possuem diversas 

características semelhantes entre si: em todos os pacotes estão inclusos – 

alojamento, atividades de lazer definidas no programa escolhido 

previamente, serviço de guias, alimentação e transporte até o centro 

urbano mais próximo; as refeições oferecidas são elaboradas priorizando 

pratos da culinária brasileira e pratos típicos da Amazônia, principalmente 

a base de peixe; dois empreendimentos oferecem como atividade de lazer 

– focagem de jacaré, visita a casa de cablocos, caminhada na floresta, 

pescaria, passeios por igarapés e igapós. No caso dos hotéis visitados, 

Amazon Fish, Amazon Village Jungle Lodge e Malocas Jungle Lodge, 

possuem localização, projeto arquitetônico, infraestrutura e qualidade na 

prestação dos serviços bem distintos, critérios esses que podem 

diferenciar um empreendimento do outro; 

b) As tipologias e as classificações existentes em nível internacional não 

podem ser parâmetro de comparação para o Estado do Amazonas devido 

à localização em que os alojamentos se encontram, pois no Amazonas 

existem subtipos de vegetação associadas à hidrografia, compondo 

diversas paisagens a serem contempladas. A distância do centro urbano 

mais próximo pode segmentar o público à medida que alguns turistas 

preferem não ficar tão distantes destes centros urbanos por uma questão 

de segurança, ao passo que outros, na sua maioria, preferem estar o mais 

distante possível, buscando uma experiência mais intensa e única; 

c) Constatou-se através do levantamento histórico que em 1991 ocorreu à 

primeira classificação específica para os alojamentos de floresta realizada 

pela EMBRATUR, que classificou na época, apenas três (3) dos 10 

alojamentos existentes. Dentre a classificação estava às tipologias 

Ecológica e Ecológica Especiais; 

d) A falta de integração das entidades turísticas nas esferas federais, 

estaduais e municipais com os alojamentos de floresta pesquisados. Desta 

forma, alguns gestores demonstram insegurança e descontentamento 

para com os órgãos fiscalizadores pois quaisquer ações por parte deles, 



127 

traz consigo uma forma punitiva e não preventiva. E desta maneira a 

presença de normas que regulamentem este tipo de alojamento, bem 

como uma fiscalização eficiente, seriam fundamentais para o controle 

destas práticas e consequentemente resultariam na melhoria do produto 

oferecido. 

Os objetivos desta pesquisa foram alcançados, mas não de forma que não 

esgota a continuidade desse estudo em um outro momento, sobretudo como legado 

e no conhecimento mais profundo sobre os alojamentos de florestas do estado do 

Amazonas. Ainda há necessidade de se comprovar a importância de uma 

classificação específica para o segmento alojamento de floresta, cujo o apelo natural 

é marca mais forte do Estado do Amazonas e de seus municípios indutores da 

atividade turística, pois aliando a potencialidade natural aos equipamentos 

empreendidos nela, o turista pode alcançar uma experiência singular  bem como a 

diferenciação do destino frente aos seus concorrentes. Buzzelli  apud Bertoli Neto( 

1994), afirma que a imagem do hotel não está constituída somente pela sua 

edificação, pelos espaços, pelos serviços e pela decoração, mas também pelo 

espaço exterior que o rodeia e que condiciona a escolha dos hóspedes. Perceber 

que potencialidade natural e qualidade na prestação de serviços nos alojamentos 

podem ajudar e muito na formatação de um produto de excelência dentro do Estado 

do Amazonas, significou para essa pesquisa a concretização da cientificidade, ou 

seja, sair do conhecimento superficial, ou de senso comum para a essência e 

profundidade que uma pesquisa cientificamente embasada propicia. Reforça-se 

ainda que se objetiva com essa pesquisa não a proposta de uma classificação, mas 

sim a possibilidade de se pensar, através das características peculiares dos 

alojamentos descritos, o quão é importante e estratégico a classificação para este 

segmento.  

Evidenciou-se que os alojamentos de floresta podem contribuir 

significativamente com a consolidação do turismo no Estado do Amazonas, uma vez 

que os mesmos proporcionam uma melhoria na qualidade de vida, desenvolvimento 

econômico das comunidades envolvidas e principalmente contribuem com a 

conservação do meio ambiente, respeitando desta forma o tripé da sustentabilidade. 

A citar como exemplo podemos relatar as visitas a comunidades onde os cablocos 

podem vender seu artesanato aos turistas, a comunidade do entorno participam 
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passivamente como colaboradores nos alojamentos ( como camareiras, cozinheiras, 

pilotando os barco). Pois a questão “sustentabilidade” está cada vez mais em 

evidencia no segmento de hospitalidade, como consequência das pressões dos 

consumidores, dos órgãos de regulamentação e das organizações não 

governamentais. ( WTTERC, 1993).  

Após constatar essa importante contribuição dos alojamentos para a atividade 

turística do Estado, apresentamos algumas sugestões que supomos serem 

elementares e que devam ser seguidas quando da implantação ou fiscalização dos 

alojamentos de floresta.  

No primeiro momento acreditamos ser fundamental a parceria entre os órgãos 

oficiais de turismo, as câmaras setoriais, as associações de classe, as federações, 

os sindicatos e os demais organismos envolvidos diretamente no mercado turístico-

hoteleiro, os mesmos devem estabelecer compromissos voltados para a ordenação 

das atividades relacionadas ao segmento alojamento de floresta. 

Estabelecida as parcerias, o interessante seria a oferta de oficinas, fóruns, 

workshops, com a temática em questão, para aproximar e esclarecer as razões e a 

importância de adquirir uma classificação diferenciada e específica para o segmento 

alojamento de floresta, assim como apresentar as matrizes de classificação. Pois 

durante a pesquisa percebeu-se a pouca familiaridade com o assunto por parte dos 

gestores e proprietários dos alojamentos. 

O MTUR precisa se aproximar das realidades regionais, só assim teremos 

uma perspectiva de uma formulação criteriosa de um Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Alojamentos de Floresta, o que suscita a criação de uma matriz 

mais dinâmica e específica que respeite as especificidades locais e seus aspectos 

construtivos que possa transparecer credibilidade suficiente para orientar o mercado 

consumidor, e promover a concorrência e a qualificação da infraestrutura física e 

humana nos alojamentos de floresta já existentes  e os que serão implantados. 

O Ministério do Turismo (2011) apresentou a nova portaria que institui o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass). O objetivo 

é adequar os hotéis brasileiros ao padrão mundial de serviços turísticos para a Copa 

de 2014 e Olimpíadas de 2016, afim de ofertar um serviço de melhor qualidade. 
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De acordo com o Ministério do Turismo (2011) a nova classificação contempla 

apenas a hotelaria urbana. No que se refere à hotelaria de selva ficou definido o 

conceito de Alojamento de Floresta. 

Ao constatar tal fato, e saber que os alojamentos de floresta são 

equipamentos essenciais e imprescindíveis na escolha do destino Amazonas, 

considera-se de fundamental importância que a AMAZONASTUR, utilize-se de suas 

prerrogativas para regulamentar e sistematizar a atividade hoteleira, adotando um 

modelo de classificação específica para hotelaria de floresta que seja compatível a 

realidade da oferta tendo em vista a sua importância para a consolidação do turismo 

de natureza no Estado do Amazonas. 

As contribuições cientificas dessa pesquisa estão permeadas na necessidade 

de se adotar uma tipologia diferenciada e favorável a realidade local que permita 

contemplar as especificidades da infraestrutura dos alojamentos, da localização, 

serviços diferenciados disponíveis no mercado, que desta forma possa servir de 

modelo para o restante do país que possua equipamentos hoteleiros com as 

mesmas características aqui já descritas.  

Como legado para o trade e para a sociedade esse trabalho deixa como 

recomendação um estudo mais aprofundado, envolvendo todos os alojamentos de 

floresta do estado do Amazonas objetivando viabilizar a implantação de um Sistema 

de Classificação específica para os Alojamentos de Floresta e ainda sugere-se um 

monitoramento, por parte da Amazonastur, mais rigoroso dessas atividades 

ofertadas com o intuito de fortalecer a imagem do estado junto aos mercados 

emissores e desta forma atingir a consolidação da atividade turística. 

Cabe ainda enfatizar que a essa dissertação despertou a possibilidade de 

ampliar os olhares para outros equipamentos turísticos que atuam sem nenhuma 

regulamentação ou classificação, como por exemplo, os transportes fluviais e 

terrestres utilizados para dar à acessibilidade aos alojamentos de floresta, já que 

durante a pesquisa foram notadas, durante a operacionalização do equipamento, 

algumas irregularidades40, colocando a vida do turista em risco. 

Conclui-se que a pesquisa foi satisfatória em razão de se alcançar os 

objetivos propostos. Foi uma tarefa árdua onde alguns gestores previstos como 

                                                             
40

  Falta de coletes salva-vidas; Excesso de passageiros; Insumos e passageiros sendo transportados  
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fonte de dados primários, declinaram de colaborar com a pesquisa antes que ela se 

iniciasse, levando à necessidade da reformulação e da escolha de novos 

empreendimentos.  

Apesar dos obstáculos enfrentados para se construir e desenvolver a 

dissertação, como a locomoção da pesquisadora, por exemplo, o maior obstáculo foi 

a ausência de trabalhos científicos que abordassem a temática “classificação 

para alojamento de floresta”. Percebe-se que a pesquisa não se esgota aqui 

havendo necessidade, de uma investigação e inventariação mais profunda de todos 

os alojamentos de florestas empreendidos no estado do Amazonas, com a finalidade 

de conhecer e entender todas as características peculiares desses equipamentos, 

para no futuro implementar um Sistema de Classificação específica para os 

Alojamentos de Floresta do Estado do Amazonas. Desta forma todo o trade turístico 

compreenderá a importância do mesmo, ativando as políticas turísticas no âmbito 

regional, através do planejamento e do disciplinamentos da utilização das áreas com 

vocação turística, quando da análise e enquadramento de novos empreendimentos, 

além de garantir a qualidade ambiental das destinações turísticas do estado do 

Amazonas beneficiando e otimizando as atividades socioeconômico para as 

comunidades do entorno. 
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Anexo 01: Matriz de classificação sugerida pelo trade em análise pelo MTU 
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