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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, Márcia Ferreira. Ecoturismo em Unidades de Conservação no Estado 
do Amazonas: Um estudo sobre o Parque Nacional de Anavilhanas. Balneário 
Camboriú: 2012, 98p. anexos. (Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em 
Turismo e Hotelaria da UNIVALI)    
 
 
A pesquisa investiga de que forma a prática do ecoturismo no Parque Nacional de 
Anavilhanas, um relevante atrativo turístico natural, pode se constituir em alternativa 
viável para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município de Novo 
Airão, localizado na margem direita do Rio Negro, Amazonas. A metodologia 
utilizada na investigação foi um estudo de caso em nível exploratório e descritivo e 
de natureza qualitativa e quantitativa. A prática do ecoturismo e sua respectiva 
contribuição para o desenvolvimento de um turismo sustentável são os paradigmas 
norteadores do trabalho. Os resultados evidenciam que existe uma relação de mão 
dupla entre prática do ecoturismo e benefícios sociais, econômicos e ambientais, e 
que esta relação está fragmentada. Conclui-se que há perspectiva para o 
desenvolvimento da região pela via de um turismo sustentável com enfoque no 
ecoturismo no Parna de Anavilhanas e que isso, contudo, dependerá da capacidade 
de todos os atores envolvidos em construir uma base de cooperação que vise o bem 
maior: a conservação ambiental com valorização social, cultural e equidade 
econômica.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Ecoturismo. Turismo Sustentável. Parna de Anavilhanas. 

Novo Airão-AM.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Márcia Ferreira. Ecotourism in Preservation Units in the State of 
Amazonas: a Study of the National Park of Anavilhanas. Balneário Camboriu: 
2012, 98p. attachments. (Post graduat Stricto Sensu in Tourism and Hospitality, 
UNIVALI)    

 

This research investigates the practical way in which ecotourism in the National Park 
of Anavilhanas, an important natural tourism attraction, can become a viable 
alternative for  the economic, social and environmental development of the 
municipality of Novo Airão, situated on the right bank of the Negro River, in the State 
of Amazonas.  An exploratory and descriptive case study was used in this research, 
with qualitative and quantitative methods. The paradigms that guided the work were 
the practice of ecotourism and its contribution to the development of sustainable 
tourism.  The results show that there is a two-way relationship between the practice 
of ecotourism and social benefits, and that this relationship is still fragmented. It is 
concluded that there are good prospects for the develop of the region through 
sustainable tourism, with focus on ecotourism in Parna de Anavilhanas, but that this 
will depend on the ability of all the players involved to build a foundation of 
cooperation that seeks the greater good: environmental preservation with social and 
cultural valorization and economic equity.  

 

KEYWORDS: Ecotourism. Sustainable Tourism. Parna de Anavilhanas. Novo Airão-

AM 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A criação de áreas protegidas vem se constituindo uma das principais 

estratégias para a conservação da natureza desde meados do século XIX. Esta 

periodização também pode ser apontada como uma época em que a problemática 

ambiental ganha visibilidade e passa a ser diretamente relacionada com o fenômeno 

da expansão urbano-industrial que vinha se intensificando na Inglaterra entre os 

séculos XVIII e XIX como consequência da Revolução Industrial. 

O surgimento da indústria alterou significativamente a relação homem-

natureza. As novas técnicas produtivas passaram a exigir maior aporte de recursos 

naturais para poder atender mercados cada vez mais vorazes e de grandes 

dimensões, de modo que a escala de exploração e descargas de resíduos cresceu a 

tal ponto que passou a ameaçar a possibilidade de subsistência de muitos povos e 

as gerações futuras do planeta. 

Além destes, outra consequência do aperfeiçoamento dos processos 

produtivos da era industrial está relacionada ao crescimento desordenado das 

cidades, resultante do processo de migração em que camponeses se deslocavam 

para cidades onde estavam localizadas as fábricas o que acelerou a devastação de 

espaços nativos.  

Entretanto a mesma revolução industrial que aumentara os problemas 

gerados pelo crescimento desordenado das cidades veio contribuir para valorização 

da vida no campo e no mundo rural, à época, sinônimos de tranquilidade e vida 

bucólica. Por causa da rotina dos trabalhos fabris as pessoas eram levadas a 

procurar cada vez mais por espaços que permitissem momentos de recreação ao ar 

livre. Tal fato teria relação direta com movimentos mais amplos para proteção de 

áreas naturais de uso público (MILANO 2000) 

A implantação de áreas protegidas, portanto, se destaca como uma das mais 

importantes medidas encontradas pelo ser humano para a preservação de partes de 

ambientes naturais (MILLER, 2007). 

O primeiro país a estabelecer bases teóricas e legais para proteção de áreas 

naturais foram os Estados Unidos por meio da criação do Parque de Yellowstone 
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(1872). Pelo modelo de criação do Parque fora definido ilhas de natureza preservada 

e de grande beleza cênica para o usufruto dos visitantes. Nestas áreas não deveria 

haver população residente. O modelo americano veio influenciar decisivamente a 

criação de áreas protegidas tanto no Brasil como em grande parte dos países da 

América Latina.  

A experiência brasileira com criação das áreas protegidas não vem se 

efetivando sem a ocorrência de conflitos ante a oposição proteção dos recursos e o 

desenvolvimento econômico. Além dos casos de conflitos, outro aspecto vem se 

tornando alvo de preocupação de cientistas, pesquisadores e ambientalistas em 

relação às áreas protegidas, o fato destas, em todo o mundo, estarem recebendo 

um fluxo cada vez maior de visitantes e muitas ainda não estão preparadas para 

receber o turista. Particularmente, aponta-se neste estudo para o caso dos Parques 

Nacionais onde o problema se traduz sob a forma dos impactos ambientais gerados 

pelo uso público (KINKER, 2002). 

Estudos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e 

da Amazônia Legal (MMA) demonstraram que o número de visitantes nos Parnas 

em 1994 era da ordem de 1,48 milhão de pessoas. Em 1996, passou para 1,82 

milhão e até agosto de 1997 eles foram visitados por mais de 1,2 milhão de 

pessoas. Esse incremento na taxa de visitação das Unidades de Conservação 

Federais proporcionou uma arrecadação de aproximadamente nove milhões de reais 

ao erário (MMA, 1998). No continente africano, em especial no Quênia e em 

Ruanda, o turismo em Unidade de Conservação (UCs) vem sendo considerado 

como a atividade mais rentável em termos de divisas (EMBRATUR, 1994).  

A EMBRATUR (1994) ressalta que as Unidades de Conservação (UCs) sob 

jurisdição federal, à exceção das reservas biológicas e estações ecológicas, somado 

às áreas protegidas estaduais e municipais e às propriedades particulares 

adaptadas para fins turísticos, oferecem, conjuntamente com a rica diversidade 

cultural, propiciam condições excepcionais para ampliação do ecoturismo no Brasil. 

A curva ascendente do número de UCs de Proteção Integral criadas em todas as 

regiões brasileiras, em especial na Amazônia, emerge como indicador para 

expansão do ecoturismo.  

O Instituto Brasileiro de Turismo - (EMBRATUR) e o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para fomentar o 



14 

 

Ecoturismo no Brasil e dar uma resposta à demanda da sociedade de contato direto 

com a natureza dos Parques, desenvolveram o Programa de Uso Público e 

Ecoturismo em Parques Nacionais – Oportunidade de Negócios. O objetivo do 

programa consiste em atualizar os padrões de uso destas Unidades de Conservação 

(UCs) sob administração federal, de forma a viabilizar o cumprimento das suas 

finalidades básicas de preservação dos ecossistemas naturais, buscando em 

paralelo intensificar o aproveitamento do patrimônio natural e cultural do País; e ao 

mesmo tempo, reconhecendo as mudanças dos valores sociais ligados ao meio 

ambiente nas últimas décadas, refletidas de modo marcante nas formas de lazer e 

viagens voltadas para atividades que têm a natureza como cenário e objetivo.  

Em 2002 a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2002) estimava que 10% 

das pessoas que viajam pelo mundo eram ecoturistas.  

O Instituto Socioambiental (ISA) divulgou em 2011 a existência de 

aproximadamente 306 UCs estaduais e federais somente na Amazônia Legal. Isso 

corresponde a aproximadamente 24,73%, cerca de 123.817.882 hectares (ISA, 

2011). Em 2012, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA) /Instituto 

Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio), esse número sobe 

para 370 UCs, divididas entre Unidades de Proteção Integral e de Uso Sustentável.  

Os Parques Nacionais por disporem em seu arcabouço a premissa do turismo 

sustentável, passam a ter uma função importante, principalmente se considerarmos 

a realidade econômica, social e ambiental dos municípios do Estado do Amazonas. 

Atualmente, municípios como Barcelos, Caracaraí, Manaus, Novo Airão, 

Rorainópolis, Uiramutã, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, 

Beruri, Manicoré e Tapauácomportam 07 (sete) dos 18 Parques Nacionais de 

Proteção Integral da Amazônia (ICMBio, 2010). Entretanto evidências empíricas 

apontam para a necessidade de um cuidado especial em relação à viabilidade 

econômico-financeira e para o alijamento das populações locais nos 

empreendimentos existentes.  

Considerando o cenário exposto, esta pesquisa teve por finalidade destacar o 

ecoturismo no Parque Nacional de Anavilhanas em vista de se apresentar como 

atividade promissora para o desenvolvimento de um turismo sustentável no 

município de Novo Airão. Inicialmente, lançou-se um olhar para alguns aspectos da 

cadeia produtiva do turismo que abrangem: o favorecimento e incentivo ao 
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surgimento do turismo receptivo local composto por serviços e equipamentos 

turísticos, meios de transporte alternativos e outras meios e atividades que 

diretamente atuam como fornecedores para o ecoturismo, e ainda estabeleceu-se 

uma importante e necessária aproximação com a população local, os atores 

fundamentais dessa construção.  

Anavilhanas é um complexo hidrográfico de mais de 400 ilhas que emolduram 

o município de Novo Airão na região do Baixo Rio Negro, uma região que possui um 

mosaico de áreas protegidas de várias categorias criadas nas esferas federal, 

estadual e municipal. As unidades de conservação na região correspondem a uma 

área total de mais de oito milhões de hectares, onde se destacam o Parque Nacional 

de Anavilhanas com 340.831,5300 de hectares e o Parque Nacional do Jaú 

2.272.000,0000 de hectares. 

Os conflitos advindos da criação dos Parques Nacionais (Parnas) 

apresentaram-se sob diversas formas, conforme dados do Relatório Técnico nº 1 do 

Projeto Geopolítico da Conservação no Baixo Rio Negro implementado pela 

Fundação Vitória Amazônica em 2005. Entre os problemas identificados destacam-

se: a falta de consulta pública nas unidades federais de proteção integral e os 

conflitos com o poder executivo dos municípios de Novo Airão e Barcelos, esses 

municípios tiveram boa parte da área municipal transformada em unidades de 

conservação; e a remoção das famílias residentes dentro dos limites da então 

Estação Ecológica de Anavilhanas que foram indenizadas e reassentadas em 

bairros do município de Novo Airão.  

O contexto socioeconômico do baixo Rio Negro também é complexo, mas 

alguns padrões são relativamente claros. A economia da região do baixo Rio Negro 

depende quase que exclusivamente de produtos extrativistas: madeiras, peixes 

ornamentais, fibras vegetais e produtos da agricultura familiar. Ocorre que, grande 

parte de sua área territorial está sob a legislação ambiental para áreas protegidas e, 

portanto, não permite o uso de recursos naturais para fins comerciais á exemplo do 

Parque Nacional do Jaú, PE Rio Negro Setor Norte e Setor Sul, Parque Nacional de 

Anavilhanas. Mesmo nas áreas onde é permitido e incentivado o uso sustentável de 

recursos, também existem algumas inadequações relativas ao uso público do 

parque e ao tipo de categoria.  

Dessa forma, a pressão da comunidade para o uso indevido do que antes era 
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Estação Ecológica de Anavilhanas resultou na elaboração de um plano de uso 

público para ordenar e planejar as atividades de visitação e turismo, e um amplo 

estudo para se discutir a reclassificação da categoria de Estação Ecológica para 

Parque Nacional, ocorrido em 2008. Atualmente, os moradores da sede municipal e 

das comunidades adjacentes do PARNA Anavilhanas vêm passando por um 

processo de adaptação à nova realidade, no qual alguns já se integraram e outros 

ainda resistem ao processo de mudança.  

A intervenção do poder público federal para proteger o ambiente natural na 

área do município de Novo Airão, cujo futuro poderia ser a exploração irracional dos 

recursos, não difere de outros casos de mesma natureza.  

Os parques são as áreas pioneiras quando se trata de medidas de proteção 

da natureza, mas mesmo com todos os históricos de parques criados, os conflitos 

ainda são uma constante, normalmente gerados e vivenciados pelas populações 

residentes no interior e nos arredores dessas áreas (Diegues, 2008; 2004; 2004b, 

D’Antona, 2000; Rodrigues, 2003; Spinola, 2006; Silva, 2008). Esses conflitos 

acabam sendo revertidos em desafios para instituições públicas, técnicos e todos os 

envolvidos no processo de gestão e proteção dos recursos naturais. 

Com base nisso é importante salientar que a efetividade de cada parque, 

geralmente, é estabelecida no âmbito de sua criação, pois, ou seja, é o momento em 

que devem ser considerados os benefícios ou barreiras à população local, bem 

como os impactos sociais, econômicos e ambientais oriundos da complexidade de 

normativas dos órgãos gestores. Os conflitos, as adaptações e as readaptações são 

fatos importantes desta história e corroboram com a análise de Brandon (1995) que 

este autor afirma serem as circunstâncias e o contexto social para a criação de uma 

unidade de conservação os fatores que influenciam o manejo da área, mesmo anos 

após a criação.  

Pelas razões expostas identificamos o seguinte problema norteador da 

pesquisa: De que forma a prática do ecoturismo no Parque Nacional de 

Anavilhanas pode se constituir em alternativa viável para desenvolvimento 

econômico, social e ambiental para o município de Novo Airão? 

Em virtude da problemática em questão definiu-se o seguinte objetivo geral 

para a pesquisa: Analisar a contribuição da prática do ecoturismo no PARNA 
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Anavilhanas para o desenvolvimento sustentável no município de Novo Airão. 

A fim de alcançar o objetivo geral propôs-se especificamente: 

a. Caracterizar o Parque Nacional de Anavilhanas no contexto geográfico, 

socioeconômico e cultural do Estado do Amazonas; 

b. Identificar os reflexos dos impactos econômicos, sociais e ambientais do 

ecoturismo no Parna de Anavilhanas e na comunidade local; 

c. Descrever a gestão do Parna de Anavilhanas na relação com o ecoturismo e 

na perspectiva do desenvolvimento sustentável no município de Novo Airão. 

As questões gerais e específicas que nortearam a realização desta pesquisa 

constituem fatores relevantes não só porque justificaram todo esforço da 

pesquisadora em sua realização, mas, sobretudo, porque todo material produzido 

contribuirá para ampliar o campo de análise ampliará a análise dos mecanismos 

criados para ordenar o território geográfico e minimizar os impactos sócios 

ambientais gerados pelo uso público através do turismo em Unidades de 

Conservação no Estado do Amazonas.  

Será uma contribuição às demandas estratégicas (econômicas, sociais e 

ambientais) em prol de um ecoturismo que efetivamente considere todas as 

potencialidades da região amazônica, previstas na implantação de Pólos de 

Desenvolvimento Sustentável Regional e uma das metas do Plano Plurianual do 

Estado (2008-2011). E, ainda, fornecerá subsídios às investigações científicas com 

respaldo teórico-metodológico sobre o impacto do ecoturismo nos pequenos 

municípios no entorno da cidade de Manaus, uma vez que Novo Airão é apontado 

no Plano Plurianual do Estado 2008-2011 como uma área em potencial para o 

ecoturismo dentro do arranjo produtivo desse segmento. 

O presente trabalho está organizado em seis capítulos, além das referências 

consultadas e dos apêndices. De início se apresenta o tema em estudo 

contextualizado, os objetivos, a justificativa, a definição do problema de pesquisa e a 

relevância do trabalho. No segundo capítulo é apresentado o marco teórico da 

investigação, dividida em quatro subcapítulos que abordam respectivamente, sobre 

Unidades de Conservação, Turismo Sustentável, Ecoturismo em Unidades de 

Conservação e o Ecoturismo como Potencialidade Natural da Amazônia e Impactos 

Socioculturais, econômicos e ambientais do ecoturismo.  
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No terceiro capítulo é apresentado a metodologia e os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, ou seja, as ações que foram delineadas para a 

execução da pesquisa bem como os métodos de análise dos dados e a divulgação 

das informações. O Parque Nacional de Anavalha-as e o município de Novo Airão, 

ambos os objeto e entorno estudados são apresentadas no quarto capítulo. No 

quinto capítulo são apresentados os resultados da pesquisa, sendo os dados 

quantitativos foram analisados por meio dos métodos estatísticos e os qualitativos, 

cujas informações do sujeito pesquisado foram fundamentadas com base no marco 

teórico. No último capítulo são apresentadas as considerações finais, incluindo as 

limitações e as sugestões para estudos futuros. As referências bibliográficas e os 

apêndices contendo dados e informações construídas para subsidiar esta pesquisa 

finalizam este trabalho. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Unidades de Conservação 
 

De acordo com a Lei n. 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação – SNUC, Unidade de Conservação (UC) é um tipo 

especial de área protegida, dividida em categoria de manejo1. Uma Unidade de 

Conservação pode ser criada e administrada pela União, Estados ou Municípios. O 

SNUC define Unidade de conservação como: 

 

Espaço Territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos 
pelo poder público com objetivo de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção. (BRASIL, 2000) 

 

No século XIX, mais precisamente no ano de 1872, cria-se nos Estados 

Unidos o primeiro Parque Nacional do mundo − Yellowstone National Park, um 

marco contemporâneo na criação dos parques nacionais. A região torna-se 

reservada e proibida de ser colonizada, ocupada ou vendida segundo as leis 

americanas (DIEGUES, 2001). 

Após a abertura do Yellowstone National Park, outros países adotaram a 

política de criação de parques nacionais. O Canadá em 1885, seguido pela Nova 

Zelândia, em 1894, a África do Sul e a Austrália, em 1898. Na América Latina, o 

México foi o primeiro a estabelecer uma reserva florestal, em 1894, a Argentina em 

1903, o Chile em 1926, e o Brasil em 1937 (COSTA, 2002). 

Na tentativa de estabelecer critérios unificados à criação de novas áreas 

protegidas passou instituiu-se em 1948 a União Internacional para a Proteção da 

Natureza (IUNC), que após algumas transformações, passa a denominar-se World 

ConservationUnion - União Mundial para a Natureza. Entretanto, apenas em 1969, é 

que a entidade passou a estabelecer conceitos e categorias de manejo de áreas 

protegidas naturais.  

                                                 
1
 Manejo é definido como todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da 

diversidade biológica e dos ecossistemas (Lei n. 9.985/2000, Cap. I, Art. 2º, VIII). 
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Dessa forma tem-se como definição de áreas protegidas:  
 
 
 
Uma superfície de terra ou mar especialmente consagrada à proteção e a 
manutenção da diversidade biológica, assim como dos recursos naturais e 
dos recursos culturais associados, e manejada através de meios jurídicos 
ou outros meios eficazes (IUCN, 1994).   

 

Atualmente, estes critérios são internacionalmente difundidos pela Convenção 

sobre a Diversidade Biológica (CDB), a qual dispõe sobre a importância da 

conservação in situ, focando as áreas protegidas como principal estratégia de 

conservação da biodiversidade nos países membros (EAGLES; McCOOL; HAYNES, 

2002). 

É válido ressaltar que desde o processo de criação do PN de Yellowstone, 

prevaleceu uma perspectiva preservacionista que via nos parques nacionais a única 

forma de salvar pedaços da natureza de grande beleza frente aos efeitos danosos 

do desenvolvimento urbano-industrial.  

Diegues (1993) enfatiza que essa postura preservacionista na criação de 

parques nacionais acabou gerando conflitos afetando populações de extrativistas, 

pescadores e índios, em países do Terceiro Mundo. Os preservacionistas 

americanos defendiam uma natureza intocada das ações negativas da humanidade 

e não diferenciavam nenhum tipo de grupos sociais. Para eles, qualquer intervenção 

humana na natureza era vista de forma negativa e, nesse processo, os índios 

americanos que viviam em harmonia com a natureza por milhares de anos ficaram à 

margem. Esse modelo americano acabou se espalhando pelo mundo numa 

perspectiva dicotômica entre “povos” e “parques”. Partindo-se do princípio de que a 

presença humana é sempre devastadora para a natureza, excluiu-se o olhar sobre 

os diferentes modos de vida das chamadas “populações tradicionais” existentes em 

outros países como na América do Sul e África. 

Como bem salienta Pádua, 

 

Os mesmos critérios combinados com oportunismo político foram utilizados 
por muito tempo na seleção das áreas de preservação no mundo e no 
Brasil, que foi um dos países que mais tardiamente sucumbiu à onda 
internacional de criação de Parques após a iniciativa americana de 1872 
(PÁDUA, 1978). 

 



 
 

 

21 

No Brasil, cria-se somente na década de 30um Código Florestal que 

estabelecia, pelo Decreto 23.793 de 23 de janeiro de 1934, o marco legal dos 

parques nacionais, e em 1937 foi criada a primeira área oficialmente protegida de 

âmbito nacional – o Parque Nacional de Itatiaia – localizado nas montanhas da Mata 

Atlântica no Estado do Rio de Janeiro (Diegues, 2001; Ferreira, 2004; Cabral; 2005). 

Na sequência foram sendo criadas inúmeras outras áreas, como: o Parque Nacional 

da Serra dos Órgãos; os parques nacionais das Sete Quedas (incluindo as 

Cataratas de Guaíra e do Iguaçu), em 1939; vinte anos depois se criou o Parque 

Nacional do Araguaia, que incluiu toda a Ilha do Bananal (2.000.000ha); na caatinga 

do Ceará criou-se o Ubajara; e no Rio Grande do Sul foi criado o Parque Nacional 

de Aparados da Serra.   

No geral, temos então que, os primeiros parques nacionais foram criados 

amparados pelo Decreto nº 23.793 de 23 de janeiro de 1934 (Código Florestal de 

1934) e, posteriormente, pela Lei nº 4.771 de 15 de agosto de 1965 (Código 

Florestal de 1965) que vigoraram sobre os parques até o ano de 2000.  Os critérios 

que prevaleceram para a criação de parques de 1937 a 1979 foram: a fácil 

acessibilidade (proximidade dos grandes centros urbanos), beleza cênica e usos 

públicos prévios das áreas selecionadas (Drummond, 1998, p. 136). Foi somente a 

partir de 1979 que o principio orientador da criação dos parques foi alterado, 

destacando-se nesse sentido a interiorização dessas áreas para regiões mais 

remotas do Brasil, a exemplo da Amazônia. 

Na década de 70, a Amazônia foi alvo de um grande programa de 

desenvolvimento de infraestrutura, o chamado Plano de Integração Nacional (PIN). 

Segundo o plano, o desenvolvimento da região dar-se-ia ao longo das rodovias 

Transamazônica (Leste-Oeste) e a Cuiabá-Santarém (norte-sul). Dessa forma, o 

Polígono de Altamira – 6.400.000ha entre os rios Xingu e Tapajós – sendo o 

principal eixo Leste-Oeste foi o alvo de povoamento ao longo dos 100 km da 

Transamazônica em ambos os lados. É neste contexto que se dá a criação do 

Parque Nacional da Amazônia, uma área de 1.258.000ha, à margem oeste do baixo 

rio Tapajós. Esta área, em 1985,fora reduzida para 994.000ha. 

Vale ressaltar, que a construção da rodovia Transamazônica soou como 

alerta para o Brasil e para o mundo no sentido de trazer à tona a discussão sobre 
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vulnerabilidade da Floresta Amazônica (WETTERBERG et al., 1976; MA-IBDF & 

FBCN, 1979). 

No ano de 2000 após um quadro de intensos debates e conflitos de 

interesses, que envolvia a participação de ambientalistas, cientistas, organizações 

não governamentais (ONGs), representantes de populações tradicionais, 

organizações ambientalistas internacionais, organizações privadas, entre outros, é 

que finalmente foi concretizada a ambição surgida no final dos anos 70 de 

estabelecer um sistema único – o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (SNUC) – que definiria critérios mais objetivos para a criação e gestão 

de algumas tipologias e categorias de áreas protegidas quentes se encontravam 

dispersas em diferentes instrumentos legais. O SNUC é considerado um marco 

importante modificação na estrutura de grande parte das áreas protegidas 

brasileiras, instituindo pela Lei nº 9.985 de 18 de julho, diversos tipos de áreas 

protegidas, a exemplo: 

 

[...] os espaços territoriais (incluindo seus recursos ambientais e as águas 
jurisdicionais) com características naturais relevantes, legalmente instituídos 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e com limites definidos, 
sob regimes especiais de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção (Art. 2, I). 

 

O sentido de área protegida no Brasil é amplo e envolve áreas com objetivos 

de conservação diferentes e com diferentes esferas administrativas. De acordo com 

a EMBRATUR (2002) as áreas protegidas têm por finalidades: manter e preservar a 

diversidade das espécies; manter a capacidade produtiva dos ecossistemas; 

preservar aspectos culturais e históricos; resguardar habitats críticos; proteger 

paisagens e a vida silvestre; propiciar pesquisa cientifica, educação e treinamento, 

recreação e turismo. Estas áreas estão classificadas nas seguintes categorias: 

Terras Indígenas, Unidades de Conservação, Reserva Legal e Áreas de 

Preservação Permanente. O Quadro 1 apresenta a organização desta estrutura, 

com destaque para as UCs e a categoria de Parque Nacional objetos de análise 

deste estudo. 
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Figura 2 – Classificação das áreas protegidas no Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Nelson (2004) 
 
 

Em relação às categorias de UC o SNUC prevê a seguinte configuração: 

Unidades de Proteção Integral ou de Uso Indireto e Unidades de Uso Sustentável ou 

de Uso Direto. As Unidades de Proteção Integral caracterizam-se por buscarem a 

preservação da natureza permitindo somente o uso indireto de seus recursos 

naturais, ou seja, não aceita consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos 

naturais, enquanto que as unidades de uso sustentável procuram combinar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos, podendo 

envolver a coleta para comercialização ou não e o uso de seus recursos (Art. 7, § 

2º). 

Na categoria de Unidades de Proteção Integral (Art. 8), encontram-se: 

Estação Ecológica, Monumento Natural, Reserva Biológica, Refúgio da Vida 

Silvestre e Parque Nacional. As Unidades de Uso Sustentável (Art. 14) podem ser 

do tipo: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, 

Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.   
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Os Parques Nacionais já haviam sido caracterizados no Art. 2º do Decreto nº 

84.017 de 21 de setembro de 1979 como “[...] áreas geograficamente extensas e 

delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de preservação 

permanente, submetidas à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu 

todo”, e que, necessariamente, atendam as seguintes exigências: 

I. Possuam um ou mais ecossistemas totalmente inalterados ou parcialmente 

alterados pela ação do homem, nos quais as espécies vegetais e aniais, os 

sítios geomorfológicos e os habitats, ofereçam interesse especial do ponto de 

vista científico, cultural, educativo e recreativo, ou onde existam paisagens 

naturais de grande valor cênico; 

II. Tenham sido objeto, por parte da União, de medidas efetivas tomadas para 

impedir ou eliminar as causas das alterações e para proteger efetivamente os 

fatores biológicos, geomorfológicos ou cênicos, que determinaram a criação 

do Parque Nacional; 

III. Condicionem a visitação pública a restrições específicas, mesmo para 

propósitos científicos, culturais, educativos, ou recreativos. 

Reforçando o aspecto da visitação, a Lei nº 9.985 em seu Art. 2 §2º, 

estabelece que “a visitação pública está sujeita às normas e restrições constantes 

no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável 

por sua administração, e àquelas previstas em regulamento”. 

Temos, portanto, enquanto finalidades de criação das Unidades de 

Conservação: a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica; a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento 

de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com 

a natureza e turismo ecológico (Art. 11).  Ressalta-se que neste tipo de categoria é 

admitido somente o uso indireto de seus recursos naturais, ou seja, aquele que não 

envolve consumo, coleta, dano ou destruição de recursos naturais, caso dos 

Parques Nacionais.  

Os Parques, enquanto unidades de conservação são criados por ato do poder 

público, mas antes deve se preceder estudos técnicos e consulta pública que 

permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a 

unidade [“...]” (Lei nº 9.985, Art. 22, § 2º).  
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Não é permitida a ocupação humana no interior dos Parques, quando da 

ocorrência deste fato a população deverá ser reassentada. O Decreto nº 4.340, de 

22 de agosto de 2002 que regulamenta artigos da Lei nº 9.985 que dispõe sobre o 

SNUC aborda superficialmente a questão das relações entre as unidades de 

conservação e as comunidades externas em seu perímetro em seu raio de 

influência. 

Sobre este aspecto Milano (1997) diz que se deve atentar que as áreas 

protegidas não são ilhas mesmo que muitos ainda a considerem e atuem sobre elas 

como tal, são partes de um sistema complexo se relações sociais, ecológicas, 

culturais e econômicas. Apesar disso, o que se evidencia é que, por razões de 

interesse comum, nos espaços protegidos e em suas áreas de influência ocorrem 

diversas transformações sociais (antrópicas) que, na maior parte das vezes, entram 

em conflito com os objetivos das próprias áreas protegidas. Para o autor: 

 

[...] em geral, existe forte inter-relação entre unidades de conservação e 
espaços circunvizinhos (muitas vezes conflituosa) e que, por isso, seja 
praticamente impossível fazer um planejamento que não considere essas 
relações, especialmente em termos de benefícios socioeconômicos, como 
uma forma de viabilizar as próprias unidades de conservação, deve 
considerar que a questão de acesso e uso dos recursos é função da 
categoria de manejo da unidade que, por sua vez, deve ter sido 
estabelecida em função da natureza local (MILANO, 1997, p. 160).   

 

Segundo Milano (1997) todos os fatores intrínsecos à unidade e seu entorno 

são de relevante importância para o adequado processo de planejamento que deve 

contextualizar-se ainda com o próprio planejamento da região em termos de 

programas e projetos públicos e privados.  

Para Sachs, a multiplicação de reservas sem os meios necessários para a 

sua proteção efetiva é uma política autoderrotada. As pessoas retiradas das 

reservas ou impedidas de nelas entrarem para coletar os produtos florestais de que 

sempre dependeram, considera isso uma violação do seu direito à vida. Reagem 

invadindo essas reservas, que, de certo modo, tornam-se todos os sentidos áreas de 

livre acesso, resnullis presa fácil da pilhagem. (SACH, 2002, p. 68). 

Por um longo período de tempo a ocupação humana em unidades de 

conservação permaneceu como o problema central das discussões do SNUC. 

Somente com a adoção de diretrizes internacionais sobre unidades de conservação, 
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que propunham a adoção do uso sustentável dos recursos naturais, é que o impasse 

para o problema foi encontrado (Lei 9.985/2000, Art. 2º. II). 

Assim, o uso sustentável dos recursos torna-se um dos principais 

direcionamentos para o estabelecimento dos objetivos do SNUC, dentre os quais se 

destaca o de “promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 

naturais” (Idem, Art. 4º. IV). É a partir deste objetivo que a noção de 

desenvolvimento sustentável, debatida durante II Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) ou simplesmente Rio-92, vem 

se incorporar às diretrizes do SNUC.  

O SNUC por meio de seu Art. 6º estabeleceu como órgãos gestores, com 

suas respectivas atribuições: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), 

órgão consultivo e deliberado, com atribuições de acompanhar a implementação do 

Sistema; o Ministério do Meio Ambiente, órgão central, cuja atribuição é de 

coordenar o Sistema; e os órgão executores nas instâncias federal, estadual e 

municipal, com atribuições de implantar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e 

administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais nas 

respectivas esferas de atuação.  

O olhar dos planejadores e gestores ambientais, portanto, deve estar atento 

para o território que envolve a unidade de conservação e com o qual se estabelecem 

relações muitas vezes conflituosas, ou seja, as áreas de amortecimento e de 

influência. Para tanto, é importante compreender os processos de transformações 

decorrentes deste fenômeno sobre estas áreas. 
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2.2 Turismo Sustentável 
 

O turismo em sua versão moderna é definido como uma atividade econômica 

cujo objetivo primário é a geração de renda por meio da expropriação e exploração 

não só dos trabalhadores, mas também dos recursos da natureza. É nesse sentido 

que este segmento, assim como todos os outros que necessariamente contribuam 

para transformações do meio natural, também se torna responsável diretamente 

pela intensificação dos impactos ambientais.  

Ë importante se observar que o aumento do número de pessoas viajando pelo 

mundo de 1950 até o ano 2000 aumentou em grandes proporções, passando de 25 

milhões de turistas para 698 milhões, o que gerou uma receita de US$ 469 bilhões 

de dólares (Flavinet. al., 2002). A Organização Mundial do Turismo (OMT, 1999a) 

projeta pata o ano de 2020 que o número de turistas será de 1,6 bilhões de turistas 

em todo mundo, o que corresponde a receitas de US$ 2 trilhões de dólares.  

Nelson (2004) destaca que sendo o turismo a maior indústria do mundo seus 

impactos socioambientais e culturais – negativos ou positivos – atingem uma escala 

com as mesmas proporções de sua importância estratégica e econômica.  

Extremos opostos são encontrados no turismo, para Dias (2008) ele 

caracterizado como um “consumidor de lugares”, que reforça sua raiz capitalista, 

herdada e fortalecida ela Revolução Industrial originada na Inglaterra do século XIX, 

e destaca-se a construção de uma nova “face” do turismo que se orienta por 

princípios racionais de interação com o meio natural, social e cultural. 

O primeiro caso a refere-se ao turismo de massa, cuja caracterização 

atribuída por Ruschmam (2001) o apresenta como aquele em que um grande 

volume de pessoas viajam em grupos ou individualmente para os mesmos lugares, 

geralmente nas mesmas épocas do ano. Segundo a autora estas pessoas estão 

entre os maiores agressores do meio ambiente.  

Deste modo a massificação do turismo contribui decisivamente para a 

expansão dos problemas ambientais nos destinos turísticos tradicionais uma vez 

que o crescimento do turismo exige a construção de toda uma infraestrutura e 

equipamentos, tanto para a acomodação, como para o deslocamento dos viajantes 

(Dias, 2008, p. 15). Deste modo, torna-se fundamental que investimentos sejam 
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direcionados para a construção e melhoramento das vias de acesso, aeroportos, 

rodoviários, redes de esgoto e de água potável, energia elétrica, hotéis, pousadas, 

restaurantes, centros comerciais e muitos outros para dotar o lugar natural de 

requisitos que estimulem o desejo material do turista. Em outras palavras, no turismo 

de massa o que prevalece são as relações mais superficiais com os lugares, 

aquelas diretamente relacionadas ao consumo e ao bem estar do turista.  

Pires (2002) salienta que os efeitos ambientais, econômicos e socioculturais 

adversos às comunidades nas destinações, enquanto consequências desse 

movimento, chamado turismo de massas, tornaram-se mais evidentes na década de 

1970.  

 

O estágio mais agudo desse processo deu-se a partir dos anos 1970, na 
plenitude do “turismo de massa”. Começam, então, a evidenciarem-se os 
problemas por ele desencadeados, com suas consequências mais 
negativas e danosas recaindo sobre a estrutura econômica social das 
populações anfitriãs, assim como sobre a qualidade ambiental dos destinos 
consagrados por esse modelo de turismo. (PIRES, 2002, p. 35) 

 

O turismo vinha se desenvolvendo em meio a uma crise ambiental, cujo 

debate se amadurecia com o passar dos anos. Em 1960, a crise ambiental ocupa o 

lugar central de discussões juntamente com novos paradigmas teóricos em reação 

ao modelo de crescimento econômico que negava a natureza. É o momento em que 

o antropocentrismo passa a ser questionado e o egocentrismo emerge como outro 

direcionamento (WEARING; NEIL, 2001).   

Coriolano (2006) reconhece a capacidade de geração de impactos 

socioambientais do turismo de massa, mas segundo ele, existia outro lado da 

atividade que tendia a compensar tais aspectos negativos. Para o autor, ao mesmo 

tempo em que a atividade turística simboliza o uso e a apropriação (muitas vezes 

inadequadas) de ambientes naturais e culturais, transfigurando-os em espaços de 

lazer e consumo, concentração de riqueza, especulação, segregação de espaços, 

degradação de ambientes, destruição de expressões culturais, exploração de 

trabalhadores, também simboliza o empreendedorismo, a conquista, a descoberta e 

o sonho de muitas pessoas.  

Essa dualidade de impactos marca a atividade turística e torna emergente a 

necessidade de construção de novas abordagens para o turismo. As abordagens 
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que resultam do interesse e da preocupação em conceber o turismo sob a ótica do 

desenvolvimento sustentável, bem como os seus desdobramentos socioeconômicos 

e ambientais, sob a averiguação da sustentabilidade 2, vêm proporcionando 

inúmeras contribuições à reflexão e ao debate a respeito do mérito, bem como os 

rumos que se apresentam para essa atividade (PIRES, 1998).  

A discussão sobre turismo sustentável impõe necessariamente que se 

apresente o delineamento da inserção do desenvolvimento sustentável nesta nova 

forma de fazer turismo. 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

– CNUMAD (1987)3 definiu desenvolvimento sustentável como “aquele que satisfaz 

as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras em 

satisfazer as suas”. Para Wearing e Neil (2001) o conceito de sustentabilidade viria 

ser o elo mediador entre a relação do paradigma do desenvolvimento humano 

(antropocentrismo) e do paradigma da conservação do meio ambiente 

(ecocentrismo).  

Leff (2001) reforça a necessidade de um novo paradigma mediador, baseado 

em princípios não mercantis (potencial ecológico, equidade transgeracional, justiça 

social, diversidade cultural e democracia), cuja sustentabilidade ecológica se justifica 

quando valorizada a diversidade étnica e cultural da espécie humana, fomentada por 

formas de manejo produtivo em harmonia com a natureza. 

Apesar de a discussão ter feito parte da pauta da Eco-92 e da Agenda 21, a 

indústria turística não ocupou lugar relevante na discussão, entretanto fez com que o 

desenvolvimento do turismo considerasse os princípios do desenvolvimento 

sustentável. O turismo passa gradualmente a incorporar visão de planejamento e 

aporte de benefícios econômicos, sociais e ambientais, um mecanismo para 

inclusão e transformação social, implicando-se em ampla reflexão ética (LIMA, 2003; 

IRVING, 2002).  

 A Organização Mundial de Turismo (OMT) reconhece que as diretrizes para o 

                                                 
2
 A abordagem fundamentada na harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos foi 

adotada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo 
(Suécia) no ano de 1972 e na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (Eco-92) no Brasil. (SACHS, 2002)  
3
 A partir do Relatório Bruntland intitulado Nosso Futuro Comum a ONU estimula o debate ambiental 

com maior intensidade, propondo uma mobilização mundial para a concretização do Desenvolvimento 
Sustentável.  
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desenvolvimento sustentável do turismo e as práticas de gestão sustentáveis como 

sendo aplicáveis a todas as formas de turismo, em todos os tipos de destinos, 

incluídos o turismo de massas e os diversos segmentos turísticos.  Para a OMT o 

turismo sustentável seria: 

 

[...] um condutor ao gerenciamento de todos os recursos, de tal forma que 
as necessidades econômicas, sociais e estéticas passam a ser satisfeitas 
sem desprezar a manutenção da integridade cultural, dos processos 
ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que 
garantem a vida (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE TURISMO, 2003, p. 24). 

 

Swarbrooke (2000) o define como uma atividade que satisfaça nossas 

necessidades hoje, sem comprometer a capacidade das pessoas satisfazerem as 

suas no futuro, aqui o termo sustentável como algo utilizável no presente e no futuro 

da mesma maneira.  

Muito semelhante a esta definição destaca-se a da OMT (2003, p. 24) que 

trata o turismo sustentável com sendo aquele que “atende as necessidades dos 

turistas de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia 

as oportunidades para o futuro”.  

Hunter (2007) pontua que o turismo sustentável deve ser considerado como 

um modelo capaz de se adaptar amplamente em diferentes situações e articular 

diferentes finalidades em termos da utilização dos recursos naturais. Seu objetivo, 

então, é a gestão do ambiente, dos recursos e das comunidades nos núcleos 

receptores, atendendo às suas necessidades, mantendo sua integridade cultural e 

preservando o meio ambiente. As atividades turísticas são encaradas como 

atividades que usufruem da natureza e dela dependem para se reproduzirem.   

Na visão de Beni (2004), o turismo sustentável, na sua vasta e complexa 

abrangência, envolve: a compreensão dos impactos turísticos; a geração de 

empregos locais diretos e indiretos; o fomento de negócios lucrativos; a distribuição 

justa de custos e benefícios; a injeção de capital com consequente diversificação da 

economia local; a interação com todos os setores e segmentos da sociedade; o 

desenvolvimento estratégico e logístico de modais de transporte; o encorajamento 

ao uso produtivo de terras tidas como marginais (turismo em espaço rural) e 

subvenções para os custos de conservação ambiental. 
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Deste modo, o turismo sustentável destaca-se como uma atividade de grande 

potencial que pode ser condizente com o processo de desenvolvimento de uma 

região, permitindo o crescimento econômico socialmente justo, aliado à conservação 

dos recursos naturais, à valorização da identidade cultural da sociedade, e 

contribuindo para a melhoria das condições de vida dos moradores locais e demais 

envolvidos com a atividade.  

Reforçando esse pressuposto, Nelson (2004, p. 36) chama atenção para o 

nível de dedicação e responsabilidade do setor industrial, pois a economia e o efeito 

multiplicador do turismo une uma variada gama de atividades, tanto na área social 

como na ambiental e os desafios assumem a inclusão de práticas sustentáveis nos 

produtos e atividades.  

Para melhor visualização o quadro 2 resume as abordagens, os critérios e as 

ferramentas que embasam a prática de um turismo e de uma indústria sustentável. 

 

Quadro 1 – Abordagens critérios e ferramentas para o turismo sustentável 

ABORDAGENS CRITÉRIOS FERRAMENTAS 

Ambientais 

Prevenção de danos 

irreversíveis como: 

 Dano ou desfiguração da 

paisagem; 

 Injúria ao habitat ou perda 

da biodiversidade; 

 Uso de produtos tóxicos. 

 Aplicação do estudo de carga e impacto 

ambiental, reciclagem de edifícios ou áreas 

degradadas; 

 Controle de acesso a áreas vulneráveis; 

 Uso de produtos biodegradáveis; 

 Uso de energia alternativa; 

 Incentivos para a reciclagem 

Socioculturais 

Melhoramento da qualidade de 

vida: 

 Envolvimento comunitário; 

 Equidade de salários; 

 Facilidades sociais; 

 Usos e costumes locais. 

 Campanhas educativas; 

 Programa de habilitação profissional; 

 Assistência médica, familiar, férias, etc. 

 Campanhas educacionais e promoção cultural. 

 

Econômicas 

 

Melhoramentos econômicos: 

 Quem são os investidores 

em turismo; 

 Infraestrutura que beneficie 

a comunidade; 

 Venda e compra de 

produtos locais e regionais; 

 Inflação. 

 

 Formação e incentivos a investidores locais; 

 Construção com o residente em mente, o 

usuário principal; 

 Incentivos a produtos locais; 

 Programas que mantém preços ao alcance do 

residente local. 

Fonte: Adaptado de Nelson (2004). 
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2.2.1 Documentos norteadores para o turismo sustentável 
 

Ao longo dos últimos anos a OMT mostrou a necessidade a importância do 

Turismo sustentável, os vários relatórios e declarações que indicam esse fato, são 

eles:  

 1980: Declaração de Manila sobre Turismo Mundial  

 1982: Documento de Acapulco sobre os Direitos a Férias  

 1985: Projeto dos Direitos e Código do Turismo (Sofia)  

 1989: Declaração de Haia sobre o Turismo  

 1995: Carta de Lanzarote sobre Turismo Sustentable 

 1995: Relatório sobre a Prevenção de Turismo Sexual Organizado (Cairo)  

 1998: Conferência de Lanzarote sobre Turismo Sustentable 

Em 1992 na Conferência do Rio de Janeiro mais cinco documentos foram 

assinados: a Agenda 21, Convenção sobre a Biodiversidade (CDB), Convenção 

sobre mudanças do clima, Princípios para a Administração Sustentável das 

Florestas, Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.  

 A Agenda 21 norteou a publicação pela OMT de uma Agenda específica para 

a Indústria de Viagens e Turismo (WTTC) que propunha nove áreas de ação 

prioritária para o setor público e dez para empresas que participam da atividade 

turística. O caráter promotor, impulsionador, avaliador, facilitador e coordenador da 

atividade turística são enfatizados para as autoridades do setor público. Já o 

controle e a minimização dos impactos das atividades turísticas nos recursos 

naturais e o incentivo à participação das comunidades locais nas ações de 

planejamento e propostas para o desenvolvimento sustentável, atribui-se às 

empresas. DIAS (2008) 

Outro documento elaborado e que merece destaque pela sua contribuição 

ampla para a definição do Turismo Sustentável foi a Carta de Turismo Sustentável 

de Lanzarote (1995). Esse documento contempla que o turismo sustentável deve ser 

economicamente viável, ecologicamente suportável e equitativo do ponto de vista 

ético e social. 
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As perspectivas apontadas pelos três eixos, foram se consolidar em 1999 

com o informe sobre Turismo e Desenvolvimento Sustentável, cujo conteúdo 

estabelece: 

 

Um programa de trabalho internacional sobre o desenvolvimento do turismo 
sustentável inicia sua aplicação com os meios e os recursos apropriados em 
particular nos países em desenvolvimento e examina esse programa para o 
ano de 2002 durante a Conferência Rio+10 de Johanesburgo. (DIAS, 2008, 
p. 61) 

 

Todos os documento e declarações internacionais de fato constituíram 

iniciativas que agregaram valor conceitual e efetividade operacional ao turismo 

definido como sustentável. Entretanto, a repercussão dos princípios da 

sustentabilidade no campo do turismo aguçou o debate entre estudiosos. 

Hunter (1997), pertencendo a uma corrente mais pessimista destaca que o 

tema turismo sustentável parece ter evoluído de forma muito isolada do contínuo 

debate sobre o significado de sua formação. Tal isolamento tem resultado no 

surgimento de um modelo excessivamente simplista e inflexível do turismo 

sustentável, que falha na aplicação em circunstâncias específicas. 

Na opinião de Butler (1999), o turismo sustentável não é automaticamente o 

mesmo que o turismo desenvolvido seguindo os princípios do desenvolvimento 

sustentável.  

Irving et al (2002), afirma que a atividade por meio da visão de planejamento 

e aporte de benefícios econômicos, sociais e ambientais se torna um mecanismo 

para inclusão e transformação social, implicando-se em ampla reflexão ética.  

Para Alonso-Sañudo (2002), existem visões bem distintas acerca do turismo 

sustentável, uma diz respeito à visão daqueles que rejeitam plenamente o turismo 

convencional (denominando-o automaticamente de insustentável) e assim, buscam 

evitar sua aparição em novos locais. A outra é a visão das instituições internacionais 

e dos governos de países turísticos desenvolvidos para quem a introdução e 

aplicação do conceito de turismo sustentável não somente é possível, mas também, 

sobretudo necessária nos destinos turísticos convencionais.  
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2.3 Ecoturismo 
 

O Ecoturismo surge da relação entre o turismo e a gestão sustentada dos 

patrimônios naturais e culturais, sua atividade deve abranger além da dimensão 

econômica, o conhecimento da paisagem, a experiência educacional interpretativa, 

além da valorização das culturas endógenas. 

O paradigma do eco desenvolvimento no turismo recebeu atenção desde a 

década de 1960 com a obra4 de Hetzer. O autor descreveu a essência dessa relação 

como sendo o ato de “fazer melhor o que pode ser feito melhor”. Neste mesmo 

trabalho o autor faz uso da palavra ecoturismo bem antes de sua popularização na 

década de 80. Hetzer nessa época já identificara quatro características 

fundamentais a serem seguidas pelo ecoturismo, são elas: "(1) impacto ambiental 

mínimo; (2) impacto mínimo às culturas anfitriãs; (3) máximos benefícios econômicos 

para as comunidades do país anfitrião; e (4) satisfação "recreacional" máxima para 

os turistas participantes" (HETZER apud FENNELL, 2002, p. 42). 

Embora a partir desse momento daí muito se tenha discutido sobre a real 

definição e correta terminologia do ecoturismo, o que o diferencia do turismo 

convencional ("clássico" ou massificado) é sua caracterização como atividade 

ambiental e socialmente responsável, que cumpre critérios e princípios básicos de 

desenvolvimento sustentável.  

A premissa da conservação ambiental foi inicialmente um tema diretamente 

relacionado às primeiras definições de ecoturismo. Contudo, somente a partir da 

popularização do conceito de desenvolvimento sustentável, que inclui a figura 

humana no processo de sustentabilidade ambiental é que o conceito atualmente 

utilizado foi elaborado levando países como o Brasil a acompanhar a nova tendência 

do ecoturismo mundial qual seja: a de integrar a população receptora (comunidade 

local) no processo de planejamento do ecoturismo, estimulando o acesso aos 

benefícios decorrentes da atividade (Whelan, 1991; Borges, 1995). Constata-se essa 

orientação a partir da avaliação de Wearing e Neil acerca do surgimento do 

ecoturismo. Para esses autores o ecoturismo surgiu para: 

 

                                                 
4
 HETZER, Nicolas D. Enviroment, tourism, culture, 1965. 
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Oferecer uma opção de desenvolvimento sustentável a [...] comunidades 
[...], proporcionando um incentivo para conservar e administrar as regiões 
naturais [...] pode ser uma alternativa à extração voraz de recursos florestais 
[...]. (WEARING E NEIL 2001, p. VII - VIII). 

 

As contribuições viriam em termos de geração de renda alternativa ás práticas 

de subsistência existentes, uma vez que otimizaria a exploração dos recursos 

florestais, ao mesmo tempo em que geraria receita para auxiliar, inclusive, na 

administração da própria área protegida. Associado a isso, a prática do ecoturismo, 

se constitui na busca por uma melhor integração homem-natureza, no abandono do 

lazer programado dos centros urbanos e no desejo inerente de libertar-se do homo 

economicus5, aventura e até a simples contemplação de um espaço verde. A 

atividade incentiva às pessoas à busca de algo diferente, que satisfaça seus desejos 

e de alívio do estresse diário causado pela vida agitada nas grandes cidades. 

Lindeberg e Hawkins definem o ecoturismo como a necessidade de:  

 

Satisfazer o desejo que temos de estar em contato com a natureza, é 
explorar potencial turístico visando à conservação e desenvolvimento, é 
evitar o impacto negativo sobre a ecologia, a cultura e a estética. 
(LINDBERG E HAWKINS 1999, p. 18).   

 

No entanto, Pires (2002) enfatiza que “a maioria dos conceitos de ecoturismo 

estão imbuídos do paradigma ambientalista do desenvolvimento sustentável” – um 

tema polêmico, por vezes controverso, e distante de uma relação de exequibilidade 

dos benefícios que se propõe, principalmente no contexto dos países periféricos.  

Nesse sentido, a perspectiva dos princípios de sustentabilidade do ecoturismo 

demonstra exemplos possíveis, quando reflete esforços de base comunitária (numa 

escala local ou regional), integrando as instâncias ecológica, econômica, social e 

cultural, na busca por formas alternativas de compatibilizar economia, conservação e 

sociedade. Para o autor, o estado da arte relacionado ao turismo de natureza além 

de: 

Expressar um tipo de turismo diretamente dependente da presença de um 
ambiente natural para seu desenvolvimento é dotado de um significado 
abrangente no sentido de abrigar distintos tipos de turismos sob seu 
enfoque principal, inclusive o ecoturismo (PIRES, 2002, p.138). 

                                                 
5
 O homo economicus nada mais é do que um pedaço de ser humano, um fragmento, um resto, a sua parcela que 

apenas produz e consome, segundo "leis" deduzidas da observação, cujo único critério de verdade apoiava-se na 

evidência.  
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A definição acima mostra que o turismo de natureza incorpora em sua 

concepção todos os princípios de turismo alternativo na medida em este busca na 

natureza sua fonte de inspiração. A relação de proximidade com a natureza 

apresenta-se com um ponto em comum entre algumas modalidades de turismo, 

podendo muitas vezes motivar uma confusão conceitual. Nesse sentido, Dias (2008) 

distingue com propriedade as três categorias de turismo que em comum a forte 

relação com a natureza, são eles: turismo sustentável, turismo de natureza e 

ecoturismo, conforme quadro 2: 

 

Quadro 2 – Turismo sustentável, de natureza e ecoturismo 

Turismo 

Sustentável 

É aquele que não compromete a conservação dos recursos naturais 

sobre os quais se sustenta e que, portanto, reconhece explicitamente 

a necessidade de produção do meio ambiente. Busca a manutenção 

de um equilíbrio entre os três eixos básicos nos quais se apoia: 

suportável ecologicamente, viável economicamente e equitativo 

desde uma perspectiva ética e social. 

Turismo de 

natureza 

Busca desfrutar os valores naturais de um território, mas não implica, 

necessariamente, atitude particular dos turistas. O turismo de 

natureza pode apresentar-se como insustentável. 

Ecoturismo 

É a “viagem responsável que conserva o ambiente natural e mantém 

o bem estar da população local”. É praticado em pequenos grupos 

que não deixam indícios de terem visitado a área. Os visitantes 

procuram compreender as relações existentes nos ecossistemas, 

respeitá-las e mantê-las o mais intacta possível em harmonia com as 

populações locais. 

Fonte: Adaptado de Dias (2008). 
 

 

Entre as definições apresentadas observa-se que a de turismo sustentável 

serve de Norte para as demais, independentemente de as atividades serem 

turísticas realizadas em áreas naturais ou urbanas, de grande ou pequeno porte, em 

grupos ou individuais, a sustentabilidade é o objetivo primordial. Na definição de 

turismo de natureza destaca-se a necessidade da consciência ambiental individual 

do turista, caso contrário este poderá deixar rastros negativos nos locais visitados. 
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Quando comparados turismo sustentável e ecoturismo, percebe-se uma relação 

estreita. Uma vez que no ecoturismo o turista está consciente de sua 

responsabilidade com o meio ambiente e a população local aparece como um fator 

determinante, que poderá ser influenciada positiva ou negativamente no contato com 

o visitante. 

Na década de 1990 um estudo realizado pelo então Instituto Brasileiro de 

Turismo (EMBRATUR), juntamente com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

(IBAMA) estabeleceu as “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo”. 

Segundo o documento o ecoturismo no Brasil era caracterizado como uma atividade 

desordenada e influenciada significativamente pelo mercado (EMBRATUR/IBAMA, 

1994). O estabelecimento das diretrizes para a prática do ecoturismo contribui desse 

modo, para salvaguardar a biodiversidade brasileira e organizar a atividade dentro 

do trade turístico (EMBRATUR, 1994, p. 9).  

Com base nas diretrizes da Política Nacional de Ecoturismo, esta modalidade 

foi definida como: 

 
Um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 
de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações envolvidas (EMBRATUR, 1994, p. 
19).  

 

De acordo com o MMA (2006, p. 9) a implantação do ecoturismo “[...] funciona 

como uma forma de incrementar o apoio econômico para a conservação da natureza 

nessas áreas [...]” além de ser uma alternativa de sustento para populações 

tradicionais que não podem praticar suas atividades de subsistência com total 

liberdade.   

O ecoturismo seria, portanto, uma forma de envolver a população local em 

atividades complementares como, por exemplo, o trabalho como guias de 

ecoturismo. Cebalos-Lascuráin (1998) afirmam que em virtude desses grupos terem 

uma longa permanência na sua região, possuem vastos conhecimentos em relação 

ao meio natural e com as tradições locais, sendo o ecoturismo uma nova opção de 

vida e de sustento para muitos habitantes locais. Entretanto, o autor ressalta que o 

ecoturismo não deve se transformar na única opção de atividade de uma 

comunidade e nem ser encarado como “o remédio para todos os males”. 
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Ceballos-Lacuráin (2001) justificam o uso de uma abordagem multidisciplinar 

para a prática do ecoturismo, ressaltam a necessidade de um planejamento 

cuidadoso físico e gerencial, além de diretrizes e regulamentos rígidos que garantam 

seu funcionamento e o alcance de seus objetivos. 

Da mesma forma Ruschmann considera importante a adoção de medidas 

estruturais quando o que está em jogo são as atividades ecoturísticas, são elas: 

 

[...] determinar restrições de acesso e desenvolvimento; impor cotas ou 
custos extras que limitem a instalação de equipamentos receptivos; delegar 
poder de decisão às autoridades competentes, responsabilizando-as [...] 
pelas decisões que envolvem o desenvolvimento. (RUSCHMANN 1994, p. 
35). 
 

Para Molina o ecoturismo como uma nova concepção de Turismo supera as 

práticas convencionais, e destaca que os serviços devem ter funções diferentes, ou 

seja, um planejamento que esteja adequado às condições da realidade local. O 

autêntico ecoturismo, "não é um produto a mais no mercado, mas sim um turismo de 

nova geração, regido por um conjunto de condições que superam a prática do 

turismo convencional de massas" (MOLINA 2001, p. 160). 

Na visão de Coriolano (2006) as atividades voltadas para o ecoturismo 

colocam em segundo plano o turismo de massa, pois passam a priorizar a 

qualidade, o serviço personalizado, flexível e de qualidade. 

 

2.3.1 Ecoturismo em unidades de conservação - UC 
 

A popularidade de todas as modalidades de turismo ligado à natureza, como 

no caso do ecoturismo ou turismo de aventura tem crescido nos últimos anos e esse 

crescimento pode ser evidenciado devido: à grande quantidade de publicações 

especializadas sobre o assunto, ao crescente número de estudos acadêmicos e ao 

interesse pela mídia e agências especializadas em pacotes voltados a atividades 

ligadas à natureza. (KINKER, 2002).  

As áreas protegidas são importantes atrativos turísticos e podem ser o 

principal atrativo de determinadas regiões, quando associadas ao conjunto de 

elementos da cultura local. Machado (2005) afirma que o uso das unidades de 

conservação para o ecoturismo pode ser uma importante ferramenta alternativa de 



 
 

 

39 

sustentabilidade, sendo um forte aliado nas políticas conservacionistas, quando bem 

executado. Salienta ainda, sua função como meio para a solução de conflitos 

ambientais, contribuindo para promover mudanças na relação do homem com a 

natureza.  

O turismo em áreas protegidas foi intensificado após a década de 1980 e está 

diretamente relacionado ao crescimento da preocupação com as questões 

ambientais (SANTOS JUNIOR E PIRES, 2008).  

Portillo (2006) tomando como exemplo o caso da Espanha estima que as 

áreas protegidas, que representam 10,24% da superfície espanhola, tenham 

recebido cerca de 49,4 milhões de visitantes.  Os 13 parques nacionais existentes 

empregam 1.375 pessoas, dessas, 15% são para prestar serviços referentes aos 

visitantes.   

Em 2003 a OMT estimou entre 4,2% e 4,5% a previsão de crescimento do 

setor de viagens para o período de 2000 a 2020. Alguns autores identificaram um 

incremento do turismo em Áreas Protegidas (APs) ao redor de todo o mundo, com 

expectativas de crescimento da visitação em parques, projetadas para os próximos 

anos (Eagles; McCool; Haynes (2002) e Takahashi (2004)). 

Segundo dados do Sistema Nacional de Áreas de Conservación da Costa 

Rica (2006) o país aparece como um dos primeiros dentre os países latino-

americano a reconhecer a importância da proteção dos recursos naturais na década 

de 1970. Os parques nacionais ocupam cerca de 25% da superfície e parte da zona 

marítima do país. Somando isso à realização do turismo e da pesquisa cientifica a 

Costa Rica torna-se exemplo também de preservação das áreas naturais, adaptando 

suas categorias de manejo as suas realidades locais (CABRAL, 2005). 

Os atrativos turísticos naturais do Brasil estão, na sua maioria, localizados em 

Unidades de Conservação (UCs), que, por meio das atividades de uso público, têm 

apresentado demanda crescente de visitantes,  trazendo um grande desafio para os 

administradores: o de compatibilizar tais atividades, respeitando os princípios de sua 

criação (Takahashi; Cegana, 2005). As UCs abrigam, portanto, o maior patrimônio 

natural brasileiro e, por vezes, patrimônios culturais, além dos valores biológicos, 

estéticos, paisagísticos, turísticos e outros. Mas, ao mesmo tempo, recebem pouca 

atenção dos governos, tanto no seu planejamento ambiental quanto turístico, 
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apresentando, na sua maioria, infraestrutura incipiente, ausência de recursos 

financeiros e humanos e inúmeros conflitos sociais. Esse cenário de ameaças aos 

objetivos de criação das UCs, no entanto, expande as fronteiras brasileiras, 

denotando uma crise do modelo tradicional de conservação, prioritariamente 

baseado em áreas públicas. 

Segundo dados do IBGE (2010), até 2008 o Brasil contava com um 

percentual de parques nacionais em torno de 8%%. Em 2010 esse número 

aumentou para 9%. Atualmente, mais de 750.000 km² do território nacional 

destinam-se a UCs federais.  

Esse indicador representa o incremento de novos espaços naturais para a 

prática do ecoturismo, como é o caso das Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS), as Florestas Nacionais e outras.  Pode-se destacar nesse 

sentido o que acontece na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá6, 

no Amazonas e na Floresta Nacional de Tapajós, no Pará.  

Com a aceleração das atividades no segmento de turismo de natureza, Pires 

(2002) dá ênfase à importância do desenvolvimento de uma política ampla e efetiva 

para o ecoturismo no País e do aprofundamento acadêmico e estudos 

sistematizados sobre o tema. Algumas experiências bem-sucedidas de 

desenvolvimento efetivo do ecoturismo têm se manifestado, pelo enfoque 

comunitário na tomada de decisões, engajando todos os envolvidos num exercício 

de cidadania (IRVING, 2002). 

A implantação do ecoturismo “[...] funciona como uma forma de incrementar o 

apoio econômico para a conservação da natureza nessas áreas [...]” (MMA, 2006, p. 

9), além de ser uma alternativa de sustento para populações tradicionais que ficam 

limitadas na prática de suas atividades de subsistência com total liberdade. A prática 

de atividades turísticas pode ser uma possibilidade real e eficaz de desenvolvimento 

local. Todavia, o ecoturismo não tem somente impactos positivos para a área 

receptora, pois como analisa Endres (1998), há alguns pontos negativos para as 

Unidades de Conservação que devem ser levados em conta por que como toda 

atividade que utiliza o ambiente natural como matéria prima há a obrigatoriedade em 

                                                 
6
 O Portão de entrada para Mamirauá é o município de Tefé. Partindo de Tefé é preciso viajar uma 

hora e meia em lancha voadeira, para chegar à Pousada Flutuante Uacari, no Mamirauá. A Reserva é 
um excelente local para observar a rica vida selvagem da Amazônia, jacarés, botos, preguiças são 
facilmente avistáveis durante os passeio e excursões (BANNERMAN, 2001, p. 138). 
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assegurar a proteção dos ecossistemas, haja vista que toda intervenção humana 

gera impactos ambientais. Se pode observar um resumo do se pode considerar 

como efeitos e impactos potenciais do Ecoturismo no quadro 3: 

 

Quadro 3 – Efeitos e Impactos Negativos Potenciais do Ecoturismo 

Agente de Impacto Efeitos Potenciais Impactos Potenciais 

Trilhas Pedonais 
Trilhas Equestres 
Carros / Caminhonetes 
Veículos todo-o-terreno 
Barcos a motor 

Pisoteio compactação do solo 
Remoção da cobertura vegetal 
Liberação de gases de 
combustão 
Derrame de óleo combustível 
Ruído 

Alteração da qualidade estética da 
paisagem 
Aumento da sensibilidade à erosão 
Eliminação de habitat 
Interrupção de processos naturais 
Deterioração da qualidade do ar 
Deterioração da qualidade da água 
Perturbação de fauna e flora 

Lixo 
Deterioração da paisagem 
natural 

Redução da qualidade estética da 
paisagem 
Contaminação do solo 
Contaminação da água 

Descarga de Efluentes 

Alteração da acidez da água 
Contaminação de aquíferos 
Deterioração da paisagem 
natural 

Contaminação do solo 
Contaminação da água 
Mau cheiro 
Redução da qualidade estética da 
paisagem 
Interferência na fauna e flora 
aquáticas 

Vandalismo 
Remoção de atrativos naturais 
Interrupção dos processos 
naturais 

Redução da qualidade estética da 
paisagem 
Interferência na fauna e flora 
aquáticas 

Alimentação de animais 
Mudança comportamental da 
fauna 

Dependência da fauna 
Perturbação de visitantes 

Construção de edifícios 

Remoção da cobertura vegetal 
Eliminação de habitat 
Liberação de fumos de 
combustão e poeiras 
Ruído 

Alteração da qualidade estética da 
paisagem 
Aumento da sensibilidade à erosão 
Deterioração da qualidade do ar 
Stress na fauna e flora 

   Fonte: MMA e Sérgio Salazar Salvati, 2009. 
 

2.3.2 Iniciativas governamentais para desenvolver o ecoturismo na Amazônia 
  

O início da década de 1990 também foi significativo para o desenvolvimento 

do ecoturismo na Amazônia. Esta época foi marcada por inúmeras iniciativas de 

órgãos governamentais que acreditavam na potencialidade da região e apostavam 

no ecoturismo como sendo uma alternativa econômica para a região. Esses órgãos 

foram a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e o Banco da 
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Amazônia S. A. (BASA). 

A participação da SUDAM se deu no âmbito da definição de políticas e 

programas (1992/95 e 1994/97) com vistas ao desenvolvimento da região e no Plano 

de Desenvolvimento do Turismo na Amazônia (PTA-1994/95). Estes duas ações da 

SUDAM faziam parte dos objetos de investimentos do Fundo de Investimentos da 

Amazônia – FINAM que iria beneficiar através de financiamentos públicos a melhoria 

da infraestrutura da região, bem como incentivaria a implantação de 

empreendimentos adaptados para o ecoturismo, turismo ecológico ou de natureza 

(LOBATO-NETO, 1998). 

No âmbito do BASA foi criada uma linha de financiamento para o investimento 

de empresários no ecoturismo em toda a Região Norte o que mais tarde iria ser 

denominado o Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal 

(PRODETUR). 

O Programa de Desenvolvimento do ecoturismo na Amazônia Legal 

(PROECOTUR) foi outra iniciativa por parte do MMA e da Secretaria da Amazônia 

(SAC) em prol do desenvolvimento do ecoturismo. Segundo Nelson (2004, p. 57) o 

objetivo do PROECOTUR consiste em: 

 
Promover o desenvolvimento sustentável da região amazônica por meio do 
ecoturismo, estabelecendo diretrizes e meios para sua implementação nos 
Estados. Maximizar os benefícios ambientais, sociais e econômicos, de 
modo a criar empregos, renda e oportunidades de desenvolvimento com 
atividades que não degradem o meio ambiente. (NELSON, 2004, p. 57) 

 

Entretanto essas iniciativas perderam “fôlego” e autores como Meirelles Filho 

(2004, p. 326) sustentam que na Amazônia o ecoturismo para o poder público “ainda 

é mais discurso que realidade, mais intenção que decisão orçamentária e 

investimentos”.  

O Amazonas aprece nesse contexto com o Governo do Estado lançando 

respectivamente em 1994 e 1998, o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

(PALNAMAZONAS) e o Programa de Turismo Ecológico.  Em 1994, além da 

iniciativa do governo local, a EMBRATUR, juntamente com o MICT, MMA, e IBAMA 

estabelecem as “Diretrizes para uma Política Nacional do Ecoturismo” e, 

posteriormente, a “Política Nacional de Turismo Diretrizes e Programas – 1996/99” 

(LOBATO-NETO, 1998).  
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Ressalta-se que o contexto econômico do Amazonas da década de 90 é 

marcado pelo enfraquecimento da capacidade de resposta do Projeto Zona Franca 

de Manaus os problemas econômicos da região (Leite, 2003). Por isso, as iniciativas 

por parte dos governos nacional e local vislumbram a prática do turismo como uma 

solução alternativa, já que potencial natural pode ser representado tanto por seus 

santuários ecológicos de águas e florestas, quanto pela dimensão de sua bio e sócio 

diversidade.   

Alguns estudiosos defendem que se mantenha para Amazônia a mesma 

orientação dada ao ecoturismo praticado a nível nacional. Todavia, para que o 

ecoturismo apresente resultados de caráter prático é fundamental que haja 

comprometimento político, ético e moral, na concepção e realização da atividade; 

investimentos financeiros em toda a cadeia produtiva, além de promover ações de 

cunho estratégico para prevenir e/ou mitigar os impactos ambientais e socioculturais 

através de ações para envolver as comunidades locais no processo, de acordo com 

as diretrizes para uma prática de turismo sustentável (SILVA, 2005). 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) /Instituto Chico Mendes para a 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) já registra 370 UCs na Amazônia, só no 

Amazonas conta-se sete (07) UCs federais localizadas nos municípios do interior do 

Estado Esses números podem ser oportunos para um cenário positivo para a prática 

do ecoturismo em UCs no Estado Amazonas.  

Esses números ressaltam a importante de se refletir sobre a possibilidade da 

criação das áreas protegidas na Amazônia não atingirem seus objetivos. Brandon 

(1996), já alertava sobre este fato e apontou os principais motivos para tal fato: 

“pressão da pobreza sem alternativas, grandes projetos de agricultura e, 

principalmente, falta de recursos financeiros e humanos e compromisso politico para 

com o gerenciamento das áreas protegidas”. 
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3 METODOLOGIA 
 

A metodologia de uma pesquisa consiste em um conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais, que com maior segurança permite alcançar os objetivos – 

conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando 

erros e auxiliando as decisões do pesquisador. Ela deve estar relacionada com os 

objetivos e a finalidade do projeto e deve descrever todos os passos que serão 

dados para atingir o objetivo proposto (DENCKER, 1998; LAKATOS, 2005). 

Para o desenvolvimento da pesquisa adotou-se a seguinte metodologia: 

quanto aos objetivos a pesquisa caracteriza-se como exploratório-descritiva; quanto 

aos procedimentos abordamos o estudo de caso, o levantamento de informações, a 

pesquisa bibliográfica e documental e, quanto ao problema a pesquisa segue a 

abordagem quantitativa e qualitativa. 

Discute-se o emprego da expressão "pesquisa exploratória", de um ponto de 

vista tradicional e nessa nova concepção. Fundamenta-se a utilização desse 

procedimento metodológico para o estudo de fatores humanos e apresentam-se as 

etapas da sua execução. Normalmente ocorre quando há pouco conhecimento 

sobre a temática abordada. Por meio do estudo exploratório, busca-se conhecer 

com maior profundidade o assunto, de modo a torna-lo mais claro ou construir 

questões importantes para condução da pesquisa. 

Gil (1999) destaca que a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. Portanto esse tipo de 

pesquisa é realizado, sobretudo quanto o tema escolhido é pouco explorado e torna-

se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

Andrade (2002) ao se referir sobre pesquisa exploratória destaca algumas 

finalidades: proporcionar maiores informações sobre o assunto que se vai investigar, 

facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a 

formulação das hipóteses; ou descobrir um novo enfoque sobre o assunto. 

Quanto à pesquisa descritiva Augusto Nibaldo Silva Triviños (1987, p. 110), 

explica que: 
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Os estudos descritivos exigem do investigador uma série de 
informações sobre o que se deseja estudar. [...] O estudo 
descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e 
fenômenos de determinada realidade [...] os estudos descritivos 
não ficam simplesmente na coleta, ordenação, classificação dos 
dados [...] Podem estabelecer relações entre variáveis. 

 

A pesquisa descritiva, segundo Andrade (2002), preocupa-se em registrá-los, 

analisá-los, classifica-los e interpretá-los, e o pesquisador não interfere neles. Assim, 

os fenômenos do mundo físicos e humanos são estudados, mas não são 

manipulados pelo pesquisador. 

Quanto aos procedimentos, ressalta-se que na pesquisa científica é a 

maneira pela qual se conduz o estudo e, portanto, se obtém os dados. Assim, o tipo 

de pesquisa adotado em seu caráter procedimental foi o estudo de caso, já que se 

deseja um melhor aprofundamento sobre um único caso. Gil (1999, p. 73) salienta 

que,  

 
O estudo de caso é caracterizado pelo estudo exaustivo e 
profundo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir 
conhecimentos amplos e detalhados do mesmo, tarefa 
praticamente impossível mediante outros tipos de 
delineamentos considerados. 
  

 

Assim o pesquisador tem a oportunidade de verificar “in loco” os fenômenos a 

serem estudados, podendo ser de grande valor quando bem aproveitados. 

Além da importância do estudo de caso para se compreender os fenômenos 

mais complexos, Yin (2002), observa o estudo permite a preservação das 

características holísticas e significativas de eventos da vida real, tais como: ciclos de 

vida individuais, processor organizacionais, administrativos, mudanças ocorridas em 

ambientes urbanos e outros. 

Em relação ao levantamento ou survey, Gil (1999) destaca que tal 

procedimento caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer.  

 
Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um 
grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado, 
para em seguida, mediante análise quantitativa, obter 
conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 1999, 
p. 70). 
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Assim, os dados referentes a este tipo de pesquisa podem ser coletados com 

base em uma amostra retirada de uma dada população ou universo que se deseja 

conhecer, atentando para o fato de que nenhuma amostra é perfeita e pode variar 

em erro ou viés. 

Ainda e relação aos procedimentos adotou-se ainda neste estudo a pesquisa 

bibliográfica e documental, ambas se diferem pela natureza das fontes de pesquisa. 

Na primeira se tem a contribuição de vários autores sobre a temática de estudo. A 

segunda está baseada na coleta de materiais que ainda não receberam um 

tratamento analítico (GIL, 1999). 

Em relação à abordagem do problema definiu-se para a pesquisa as 

abordagens qualitativa e quantitativa, Pope e Mays (1995, p.42) afirmam que,  

 

Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem. Embora 
difiram quanto à forma e à ênfase, os métodos qualitativos 
trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura 
de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de 
contribuir para melhor compreensão dos fenômenos. Pode se 
distinguir o enfoque qualitativo do quantitativo, mas não seria 
correto afirmar que guardam relação de oposição. 

 

A pesquisa qualitativa é uma pesquisa direcionada que não pretende 

enumerar ou medir eventos. Em geral não se emprega instrumental estatístico para 

analisar os dados e dela se obtém dados descritivos mediante contato direto e 

interativo do pesquisador com o seu objeto de estudo no qual o pesquisador procura 

entender os fenômenos de acordo com as perspectivas dos participantes da 

situação analisada (NEVES, 1996). 

Já na pesquisa quantitativa, direcionando-a para o mercado turístico, 

pretende-se medir dentre outros, os fenômenos turísticos e seus componentes 

através da observação e de processos estatísticos. (TRIGUEIRO, 2001). 
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3.1 Delineamento da Pesquisa e Procedimentos 
 

A palavra delineamento indica a forma pela qual um problema de pesquisa é 

concebido e colocado em uma estrutura que se torna um guia para a 

experimentação, coleta de dados e análise, ou seja, o delineamento norteia o 

pesquisador à busca de reposta para o problema de pesquisa (KERLINGER, 1980). 

A pesquisa ora apresentada foi delineada em três importantes etapas. 

Preliminarmente, realizou-se uma pesquisa de caráter exploratório com visita ao 

município de Novo Airão e ao Parna de Anavilhanas no mês de novembro de 2010. 

Nesta primeira visita se buscou coletar informações referentes à área objeto de 

estudo, bem como ao tema central da pesquisa. 

 

3.1.1 O Levantamento das Informações e as primeiras impressões do campo 

 

Esta primeira visita teve por finalidade traçar as estratégias para a coleta de 

informações e se ter acesso ao Parna de Anavilhanas. A porta de entrada para 

Anavilhanas é o município de Novo Airão. A viagem até o município foi feita por 

carro, pela rodovia AM 352. O tempo de viagem durou cerca de três horas. Ao 

chegar fez o reconhecimento da cidade e os primeiros registros fotográficos de 

pontos que se considerou importantes (imagens 1 e 2), como por exemplo, de 

diversos outdoors que exibiam o slogan da cidade – “Paraíso Ecológico”. 
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Imagem 1: Primeira visita ao município de Novo Airão. Área portuária em que se visualiza o 
slogan atribuído ao município. 
Foto: Helen Oliveira, novembro de 2010. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Imagem 2: Outdoor próximo à chegada ao município. 
Foto: Helen Oliveira, abril de 2012. 
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Tanto por rio quanto por terra divulga-se esta que passa a ser a principal 

característica do município que vem atraindo um número cada vez maior turistas 

para a contemplação dos atrativos naturais, os Parques Nacionais do Jaú e de 

Anavilhanas, os botos “cor de rosa”, cavernas, a cidade antiga de Airão Velho e 

áreas indígenas.  

Após a etapa de reconhecimento do município fez-se o percurso em direção 

ao porto da cidade (Imagens 3, 4 e 5) com a finalidade de ir até Anavilhanas. Com 

facilidade contatou-se com condutores de voadeira, um deles na ocasião serviu de 

guia para e condutor para que se pudesse realizar a primeira observação direta do 

Parna de Anavilhanas.  

 

 
 

 
 

Imagens 3, 4 e 5: Pesquisadora e equipe em diálogo com guias/condutores de voadeiras/comunitários. 
Fotos: Helen Oliveira, novembro de 2010. 
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Acertou-se um passeio de duas horas para reconhecimento de uma pequena 

parte das ilhas tendo em vista a forte seca7 que ainda assolava a região no início do 

mês de novembro. O acesso típico às ilhas de Anavilhanas se dá por meio de 

voadeiras. Os condutores/guias, como seu Ceará (Imagem 5), realizam, conforme a 

demanda, passeios diários com grupos de visitantes. 

O acesso às ilhas, mesmo que limitado por causa da seca, abriu a “cortina” de 

um cenário, cuja dimensão e contexto permitiram pensar em aspectos que deveriam 

constituir os principais objetivos da pesquisa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 5: Pesquisadora equipe de registro e Seu Ceará (guia e condutor) margeando o Parna de 
Anavilhanas.  
Foto: Marcone Campos, novembro de 2010. 

 

 

                                                 
7
 A seca na Amazônia em 2010 foi mais severa e mais generalizada que a de 2005 - que era 

considerada a mais grave da região nos últimos cem anos. Estudo de pesquisadores brasileiros e 
britânicos, publicado na Science, indica que a estiagem de 2010 pode provocar a emissão de 5 
bilhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Há de cinco anos antes emitiu entre 4 bilhões e 
4,5 bilhões de toneladas de CO2.  (SÃO PAULO, Seca de 2010 na Amazônia foi pior que a de 2005. 
Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,seca-de-2010-na-amazonia-foi-pior-que-
a-de-2005,675118,0.htm, acesso em 20 de dezembro de 2012).  
 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,seca-de-2010-na-amazonia-foi-pior-que-a-de-2005,675118,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,seca-de-2010-na-amazonia-foi-pior-que-a-de-2005,675118,0.htm
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Durante a navegação impressionam as tantas entradas e saídas 

aparentemente idênticas – como um labirinto que só os práticos de navegação 

conseguem se orientar. Na seca, surgem as praias e emergem ilhas de areia 

branca. Não fosse a marca da água no tronco das árvores, impossível lembrar que 

tanta beleza estivesse anteriormente submersa. Nessa época, os barrancos da 

margem expõem as camadas do solo, troncos e raízes retorcidas que assumem 

formas esculturais de rara criatividade (Imagens 6, 7, 8, 9). 

 

 

     
Imagem 6: Durante a seca do rio as raízes das 
árvores ficam totalmente expostas. 
Foto: Helen Oliveira.  
 

 

Imagem 7: Registro de pessoas caminhando nas 
praias formadas com a seca do rio. 
Foto: Helen Oliveira. 
 

 
Imagem 8: Registro de um grupo de turistas.          Imagem 9: Troncos retorcidos expostos às margens. 
Foto: Helen Oliveira, novembro de 2010.                    Foto: Helen Oliveira, novembro de 2010. 
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As imagens mostram alguns dos locais onde era possível a navegabilidade dos 

pequenos barcos, no caso os igarapés, onde foi possível registrar a formação das 

praias e mesmo passeios de grupos de turistas.   

Contrastando com o período da seca, na cheia, o rio invade a floresta por 

muitos quilômetros, como mostra a imagem 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Imagem 10: Voadeira atravessando em direção Anavilhanas. Ao fundo as copas das árvores 
emoldurando a paisagem. 
Foto: Helen Oliveira, abril de 2012. 

 

Depois de atravessar de uma margem a outra, o barco adentra a floresta de 

igapó e flutua silenciosamente em meio às árvores quase que totalmente 

submersas. Entre os troncos com formas naturalmente esculpidas pela natureza 

observa-se os cipós atrelados às copas das árvores. Destaca-se também na 

paisagem observada os troncos das árvores seculares povoados por bromélias, 

antúrios, orquídeas e outras espécies, o canto dos pássaros também faz parte dos 

tantos encantos proporcionados por Anavilhanas.  

O primeiro contato com objeto de estudo foi significativo e oportuno tanto 



 

 

53 

pelos registros realizados como pelos contatos estabelecidos que abriram muitos 

caminhos para o posterior desenvolvimento da pesquisa.  

Após a primeira ida a campo para a realização de um estudo exploratório 

preliminar, a pesquisa em sua primeira etapa foi direcionada para se compreender o 

estado da arte do tema do estudo e contextualizar teoricamente a investigação. 

Assim, realizaram-se levantamentos bibliográficos e documentais que contemplaram 

respectivamente: leituras das obras existentes sobre o assunto investigado para 

definição de seu marco teórico, fundamentação teórica, descrição e análise do 

objeto de estudo; pesquisa de produções técnicas similares ao tema pesquisado 

para auxiliar na contextualização, definições, explicações e verificação de modelos 

análogos. 

Para melhor visualização, segue o processo utilizado na pesquisa em forma 

hierárquica, conforme a figura 2:  

 

Figura 2 – O processo de pesquisa – Etapa 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
             
 
 
 

  Figura1: O processo de pesquisa – Etapa 1. 
                Fonte: Adaptado de Cruz, 2010. 
  
 
 
Fonte: Adaptado de Cruz, 2010. 
 

 

A segunda etapa da pesquisa consistiu na elaboração dos instrumentos de 

pesquisa e consolidação da coleta de dados das atividades turísticas no Parna de 

Anavilhanas por meio da aplicação dos questionários, realização de entrevistas. 

- Coletar dados referentes ao tema central e foco do estudo.  
- Compreensão do estado da arte do tema do estudo. 
- Contextualização teórica da investigação 
 

Pesquisa Qualitativa e Quantitativa 

Etapa 1 - Levantamento das Informações 

Pesquisa de campo 
exploratória: 
preliminar 

Estado da arte: 
Recorte temporal 

1976-2010. 

Objetivos da etapa 

Base de dados: 
websites, periódicos, 
livros, dissertações. 
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Estas atividades foram realizadas entre os meses de novembro de 2010, fevereiro 

de 2011, abril, maio e junho de 2012. Na última etapa os dados coletados foram 

estatística e qualitativamente tratados, analisados. A etapa 2 da pesquisa segue 

ilustrada conforme figura 2: 

 
 
 

Figura 3 – O processo de pesquisa – Etapa 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Cruz, 2010. 

Etapa 2 – caracterização da Pesquisa 

Definição da população e amostra 

Coleta de dados: busca de 
informações com a Gestora 
do Parna de Anavilhanas, 
população local, iniciativa 
privada e condutores/guias. 

Questionário semi-
estruturados e 

estruturado – escala de 
Likert 

Instrumento de coleta de dados 

Considerações finais 

Testes das questões e do instrumento 
piloto 

Revisão do instrumento 

Aplicação da pesquisa 

Elaboração, análise e interpretação dos 
dados 

Devolução dos dados 
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3.2 Definição da População e Amostra 

 

A escolha da população levou em consideração os atores sociais afetados 

direta e indiretamente pelo ecoturismo na área de estudo. O critério de seleção dos 

pesquisados foi o da amostragem não probabilística ou intencional, uma vez que os 

indivíduos apresentavam características relevantes para responder aos objetivos da 

pesquisa. (DENCKER, 1998; GIL, 2002).  

Os sujeitos pesquisados foram identificados e caracterizados para amostra 

conforme a ação e sua participação no processo atual do desenvolvimento do 

turismo local. São eles: O representante do órgão gestor do Parna de Anavilhanas, 

os guias de turismo devidamente cadastrados pelo órgão gestor e que atuam no 

parque, os meios de hospedagem localizados na sede do município de Novo Airão, 

e a população local.  

Conseguiu-se contatar apenas 11 dos 18 guias de turismo e/ou condutores de 

voadeiras cadastrados na associação. O critério de seleção dos empreendimentos – 

meios de hospedagem – levou em consideração todos aqueles devidamente 

cadastrados no Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no 

setor do turismo – CADASTUR, executado pelo Ministério do Turismo, em parceria 

com os Órgãos Oficiais de Turismo nos 26 Estados do Brasil e no Distrito Federal. 

Neste sistema foram identificados 10 empreendimentos em operação na sede do 

município. 

Em relação à população local, a pesquisa foi aplicada aos moradores da sede 

municipal de Novo Airão com idade de 18 anos ou mais, para fins de cálculo da 

amostra. A fórmula da determinação da amostra tomou como base a proporção 

populacional estimada, conforme representação abaixo: 

 

qpzNe

qpzN
n

..)1.(

...
22

2


 , onde 

N = tamanho da população 

n = tamanho da amostra 

e = erro máximo 

z = desvio padrão relacionado ao nível de confiança 



 

 

56 

Levando-se em consideração que não se conhece a variância, estima-se a 

maior variância possível utilizando a proporção de 0,5 (50%) de favoráveis e 0,5 

(50%) de não favoráveis em relação ao que estiver sendo analisado. 

A população urbana do município de Novo Airão com 18 anos ou mais totaliza 

5.343 habitantes (IBGE, 2010). Utilizando para cálculo de amostra, 5% de erro 

máximo de estimativa e 90% de nível de confiança, se tem:  

 

256
50.50.64,1)15343.(5

50.50.64,1.5343
22

2




n habitantes 

 

Levando em consideração a população acima de 18 anos para cálculo de 

amostra, chegou a um total de 256 pessoas necessárias para que se alcançasse 

uma representatividade numérica relevante para a pesquisa. Os questionários foram 

aplicados, com a devida permissão dos que eram abordados, em escolas, 

residências, locais públicos durante as seis idas a campo.  

     Por fim, os dados coletados foram transcritos e tabulados tão logo 

aplicados e a análise tanto quantitativa como qualitativa foi desenvolvida de acordo 

com os fundamentos teóricos apresentados e estado da arte da bibliografia 

pertinente. 
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3.3 Instrumentos para Coleta dos Dados  

 

Para a coleta de dados elaborou-se três tipos de questionários com pequenas 

variações nos questionamentos de acordo com o público-alvo, ou seja, população 

local, donos de empreendimentos, guias turísticos/condutores. Vale ressaltar que se 

optou pela realização da entrevista apenas com a representante da unidade gestora 

do Parque para corroborar com a análise qualitativa da pesquisa.  

Os instrumentos foram testados antes de sua aplicação definitiva. O pré-teste 

examina a validade, fidedignidade e operacionalidade do instrumento de coleta de 

dados (LAKATOS; MARCONI, 1991), e permite o aperfeiçoamento antes de iniciada 

a pesquisa de campo. Desta forma o questionário foi analisado por especialistas da 

área e foi aplicado o teste piloto em 10 questionários tanto à população quanto que 

fizeram parte da amostra deste estudo, a fim de testar se as perguntas estavam de 

acordo para atingir os objetivos propostos deste trabalho. Após a análise e o teste, 

foi feita a revisão e alteração do instrumento e posteriormente o questionário foi 

sendo devidamente aplicado aos sujeitos participantes da pesquisa.  

As perguntas foram pré-codificadas no estágio de projeto e os questionários 

completados foram processados no computador para facilitar a análise. Optou-se 

pela utilização de perguntas fechadas, com a utilização da escala de Likert de 5 

pontos e opções de assinalar as respostas que condizem com a realidade de cada 

público-alvo. Cabe salientar que a escala e Likert é vastamente utilizada nos 

estudos em turismo, e de acordo com Malhotra (2006, p. 267) ela possui diversas 

vantagens tais como facilidade de construção e de aplicação, tendo em vista que os 

participantes entendem de forma rápida como utilizá-la. Sua construção variou de 1 

a 5, com categorias que vão de “nenhum grau de frequência de coleta/utilização 

e/ou monitoramento, pontuação 1” a “alto grau de frequência de coleta/utilização 

e/ou monitoramento, pontuação 5”. Isto é, 1 e 2 pontuação desfavorável, 3 médio e 

4 e 5 pontuação favorável.  

O Quadro 4 resume as ações da pesquisa, bem como a população que a 

mesma abrangeu. 
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Quadro 4 - Descrição das ações da pesquisa 

Ações Descrição 

a) Levantamento 
de dados 
secundários 

 

Os dados secundários sobre o Parna de Anavilhanas foram 

levantados nos sítios eletrônicos do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a 

partir de contatos com a analista ambiental do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) /Chefe do 

Parna de Anavilhanas. Para o município de Novo Airão, as 

principais fontes utilizadas para consulta foram o Atlas do 

Desenvolvimento Humano, produzido pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (2003) e os censos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000 e 

2010). 

b) Pesquisa 
qualitativa 

A pesquisa qualitativa foi realizada por meio de entrevista, 
gravada e transcrita com a representante do órgão gestor do 
Parque. 

c) Pesquisa 
quantitativa 

 

Foi aplicada à população local, aos donos dos meios de 
hospedagem e guias turísticos/condutores. Dados 
socioeconômicos do município Novo Airão foram levantados 
por meio de pesquisa secundária, realizada em janeiro de 2011, 
tendo como fonte o relatório sobre Cadeia Produtiva em 
Parques Nacionais e Entorno Parque Nacional de Anavilhanas. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A área delimitada para a realização da pesquisa – o Parque Nacional de 

Anavilhanas - pertence à região do baixo Rio Negro no Estado do Amazonas. Nesta 

região existe uma concentração de UCs que visam à conservação, aos estudos 

científicos e ao turismo. O Mosaico de UCs do Baixo Rio Negro abrange 11 

unidades de conservação, organizados em três setores distintos - como visto no 

mapa 1. O Mosaico engloba partes de seis (6) diferentes municípios do estado do 

Amazonas (Manaus, Novo Airão, Iranduba, Manacapuru, Barcelos e Presidente 

Figueiredo), num total de 7.412.849 hectares. A região do baixo Rio Negro é  

caracterizada pela alta diversidade biológica e sociocultural e pela beleza de sua 

paisagem, fatores que privilegiam e potencializam a bacia do Baixo Rio Negro para 

o turismo.  

 

Figura 4 – Mosaico das Unidades de Conservação do Baixo Rio Negro. 

 

Fonte: IPÊ-Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ. 
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O Parna de Anavilhanas localiza-se no rio Negro cerca de 40 km acima da 

cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas. A unidade contém um dos 

maiores arquipélagos fluvial do mundo com aproximadamente 400 ilhas. Diz-se 

aproximadamente porque esse número varia com o nível de água no rio, que por 

sua vez é consequência das variações anuais na quantidade de chuva que 

acompanham as estações do ano. O PNA, também, área de terra firme além de 

inúmeros igarapés, paranás e vários canais entre as ilhas, muitos deles navegáveis 

até por barcos de grande porte.  

O principal acesso é pelo Rio Negro, sendo que semelhante percurso é 

empreendido com a chamada lancha voadeira. Em se tratando do acesso por via 

terrestre, o mesmo é feito pela estrada Manaus-Manacapuru-Novo Airão. 

 

Figura 5 – Principais vias de acesso para Anavilhanas 

 

Fonte: Plano de Manejo, 1999. 
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Manaus é o ponto de partida mais frequente para Anavilhanas, mas Novo 

Airão é sua porta de entrada (FIG. 6). A cidade possui acesso fácil tanto por rio 

como por terra. Para se chegar a Novo Airão, existem linhas regulares de barco de 

recreio (tipo gaiola) que levam cerca de oito horas no trajeto. Por via terrestre, 

chega-se à Novo Airão pela rodovia AM-352, que parte da estrada Manaus-

Manacapuru. O percurso total é de 180 Km, com tempo médio de viagem de três 

horas de carro e quatro horas de ônibus.  

 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E ANTECEDENTES LEGAIS 

 

O arquipélago de Anavilhanas foi reconhecido inicialmente como Estação 

Ecológica pelo decreto nº 86.061, de 2 de junho de 1981, com os intentos de 

proteger e preservar o segundo maior arquipélago fluvial do mundo – constituído por 

aproximadamente 400 ilhas –, bem como promover a pesquisa científica. Registra-

se que, antes da sua criação, a Unidade era um lugar habitual para pesca e a caça, 

sobretudo do peixe-boi.  

O processo de criação do Parque Nacional de Anavilhanas teve início em 29 

de outubro de 2008, data em que foi assinada, pelo então presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, a lei nº 11.799, cujo conteúdo remete à transformação da Estação 

Ecológica de Anavilhanas em Parque Nacional. 

As ilhas, que teriam sido formadas a partir da deposição de sedimentos 

vindos do rio Branco, se localizam no nordeste do Estado do Amazonas e 

conservam feitio alongado. No Parque Nacional, o arquipélago possui mais de 130 

quilômetros de comprimento, cobertos pela vegetação tropical da floresta 

amazônica. Neste ponto da paisagem, o rio Negro varia de 7 a 20 quilômetros de 

extensão e as ilhas formam uma intrincada rede de canais que abrangem 60% do 

território.  

A Estação Ecológica recebeu o nome de Anavilhanas em razão de conter um 

arquipélago do rio Negro que leva o mesmo nome. Informações constantes no Plano 

de manejo da ESEC (1999) citam dados de um pequeno verbete de Moreira Pinto8, 

                                                 
8
 PINTO, Alfredo Moreira. Apontamentos para o Dicionário Geográfico do Brasil Imprensa Nacional, 

Rio de Janeiro, 1894 apud Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 
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1894 em que este afirma que a palavra é uma corruptela do nome do rio Aneuene 

ou Anauini. Segundo o mesmo autor, esse rio também foi chamado de Anaviana, 

vocábulo bem próximo do atual Anavilhanas.  

Ainda sobre documentos que comprovam a antiguidade do nome se tem o 

mapa geográfico da América Meridional produzido por Don Juan de La Cruz em 

1775, que apresenta um dos afluentes da margem direita do rio Negro na altura do 

arquipélago, com o nome de rio de Anavillenas. (Plano de Manejo Estação 

Ecológica de Anavilhanas, 1999).  

Alexandre Rodrigues Ferreira (1786) apud Plano de Manejo Estação 

Ecológica de Anavilhanas (1999, p. 1-5) se refere, provavelmente, ao mesmo rio nos 

relatos de suas famosas “Viagens Filosóficas ao Rio Negro”: “Tomou denominação 

de Ana Vilhena, por lhe corresponder na margem boreal à foz do rio Anauiné, a que 

por corrupção de vocábulo chamam os brancos Anavilhena. Ë povoado por gentios 

Aroaquiz.”. 

Segundo dados do Plano de Manejo da antiga ESEC (1999) existem 

inúmeros sítios arqueológicos na região que foram estudados. Eles são 

naturalmente provenientes das atividades dos grupos étnicos acima mencionados e 

provavelmente de seus ancestrais. 

 

4.1.1 Área de influência 
 
 

A Área de Influência de uma Unidade de Conservação é aquela que possui 

relação direta com os seus processos físicos e biológicos, exercendo, desta forma, 

influência sobre a conservação da biota por ela abrangida.  

A Área de Influência do Parna de Anavilhanas, segundo a divisão política 

adotada pelo IBGE, localiza-se na mesorregião geográfica Centro-Amazonense, 

Bacia do rio Negro. Dentro dessa região encontram-se as seguintes sub-bacias 

principais: do Baependi, do Apuaú, do Ariaú, do Cuieiras, do Sobrado, do Grande, 

do Açu, do Camará, do Tumbira e, finalmente, do Aracupuri.  

 

                                                                                                                                                        
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Plano de 
Manejo da Estação Ecológica de Anavilhanas, 1999. 
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Figura 6 – Mapa do Parque Nacional de Anavilhanas e entorno 
 

 

Fonte: ICMBio, fevereiro de 2011. 

 

Dentro desse contexto, segundo Plano de Manejo (1999) a Área de Influência 

do Paraná de Anavilhanas (Figura 5) configura-se da seguinte maneira: 

  

- Área de Proteção Ambiental da Margem Direita do Rio Negro  

- Parque Nacional do Jaú  

- Parque Estadual do Rio Negro – Setor Norte  

- Área indígena Uaimiri-atroari   

- Área de Proteção Ambiental da Margem Esquerda do Rio Negro  

- Parte do Município de Manaus  

- Parque Estadual do Rio Negro – Setor Sul  
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4.2 O MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO 

                                      

Novo Airão está localizado à margem direita do rio Negro, a uma distância de 

200 km aproximadamente por via terrestre e 40 km por via fluvial da capital do 

estado de Amazonas. Possui uma área de 37.940,20 km², está a 45m de altitude e é 

circundada pelos seguintes municípios: Presidente Figueiredo, Manaus, 

Manacapuru, Caapiranga, Codajás e Barcelos. Trata-se de uma cidade 

caracterizada por um clima equatorial que encerra uma temperatura média de 26°C. 

Vê-se o município de Novo Airão por meio da imagem aérea.   

 

Figura 7 – Vista aérea de Novo Airão, á direita, sede municipal, á 
esquerda início do PARNA 

 

Fonte: ICMBio, 2011.  

 

Chega-se a Novo Airão por rodovia, rio e ar. Por rodovia, se atravessa a 

“Ponte Rio Negro”, seguindo a AM-070 em direção ao município de Manacapuru (86 

km aprox.), e depois, num entroncamento à direita, pela AM-352 em direção a Novo 

Airão (mais 103 km). As estradas são asfaltadas e as condições são razoavelmente 

boas o ano todo. Em média, completa-se o trajeto em 2:30h.  De barco, o acesso é 

feito pelo Rio Negro. Partindo de Manaus há barcos regionais e lanchas rápidas, que 
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levam de 9 a 3 horas, respectivamente, até Novo Airão. De avião, é possível chegar 

de hidroavião. A viagem em monomotor dura 1h; em bimotor, 45 minutos; e de 

helicóptero, 1h10min a partir de Manaus. 

 

Tabela 1 – Distâncias rodoviárias de Novo Airão a algumas capitais brasileiras 

 

Manaus/AM 106 

Brasília/DF 3464 

São Paulo/SP 4080 

        
        Fonte: Guia 4 Rodas, 2010. 

 

4.2.1 Características demográficas de Novo Airão 
 

A população de Novo Airão passou de 14.024 habitantes em 1991 para 9.651 

em 2000, apresentando uma taxa de crescimento médio anual de -4,22% no 

período, o que é inferior à média do Estado de Amazonas (3,41% a.a.) e à do Brasil 

(1,69% a.a.). Em 2010, foram contabilizados 14.780 habitantes, menor que a 

estimativa do IBGE para 2009, que era de 15.915. Percebe-se que, depois de vinte 

anos, Novo Airão tem praticamente a mesma quantidade de habitantes (IBGE, 

2010). 

 

Tabela 2 – Características demográficas de Novo Airão – 1991, 2000 e 2010. 
 

 1991 2000 2010 

População total 14.024 9.651 14.780 

Urbana 5.980 6.984 9.490 

Rural 8.044 2.667 5.290 

Taxa de urbanização 42,64% 72,37% 64% 

Crescimento da população no período  -31% 53% 

Crescimento da taxa de urbanização (1991-2000)  70% -12% 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003, IBGE, 2010. 
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Sobre a situação da população, conforme Tabela 2, percebe-se que em 1991 

a maioria da população de Novo Airão concentrava-se no meio rural e, em 2000, no 

meio urbano e que, em 2010, essa concentração se mantém, mas menos 

acentuada. A taxa de urbanização cresceu 70% de 1991 a 2000 e decresceu 12% 

dos dez anos seguintes.  

Tabela 3 - Idade e razão de dependência Novo Airão - 1991 e 2000 

 

População 1991 2000 

Menos de 15 anos 6.651 4.174 

15 a 64 anos 7.199 5.125 

65 anos e mais 174 379 

Razão de dependência 94,8% 88,3% 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003.  

 

Segundo o IBGE, em 2010, a população de homens (7.655) era maior que a 

de mulheres (7.125), representando 52% contra 48%. Nota-se que a população de 

Novo Airão com idade menor que 15 anos passou de 6.651 habitantes em 1991 

para 4.174 habitantes em 2000, caindo 37,24% no período, tendência observada 

também no Brasil tendo em vista que o número de habitantes com mesma idade 

caiu 1,42% no período, enquanto no estado do Amazonas houve crescimento de 

18,79%.  

A população economicamente ativa9 (PEA) de Novo Airão caiu 28,81%, 

passando de 7.199 habitantes em 1991 para 5.125 habitantes em 2000. O 

decréscimo observado no período 1991-2000 da PEA de Novo Airão foi contrário ao 

crescimento observado no estado do Amazonas (44,63%) e no Brasil (23,49%). 

Com o crescimento de 117,82% no período analisado, a população idosa foi a 

que apresentou o maior crescimento percentual no município de Novo Airão, 

passando de 174 habitantes em 1991 para 379 habitantes em 2000. Esse maior 

                                                 
9
 Compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, compreendida 

entre 15 e 64 anos. (IBGE, 2010).  
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crescimento percentual da população idosa também foi característico no estado do 

Amazonas (54,48%) e do Brasil (40,21%). 

Em 2000, a população economicamente ativa (PEA) de Novo Airão sustentou 

uma parcela da população relativamente menor do que sustentava em 1991, uma 

vez que a razão total de dependência caiu de 94,8% em 1991 para 88,3% em 2000, 

como mostra a Tabela 03. 

 

4.2.2 Economia 

 

O PIB do Município, em 2008, representou cerca de R$ 41.706 milhões, que o 

coloca na 45ª posição no ranking dos Municípios do Amazonas de maior PIB. A 

receita tributária foi de R$ 208.380,00 e os repasses estadual e federal foram, 

respectivamente: R$ 6.169.528,64 e R$ 154.772,67, em 2010.  (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO/CAGED – 2008; IBGE- 2009; SEFAZ-2010). 

Em termos de Geração de Emprego, as principais atividades econômicas do 

Município, em 2010, foram: Administração Pública (75,82%) destaque para o 

aumento de professores com nível superior nas escolas de ensino fundamental; 

Serviços (16,52%) destaque para vigia e zelador; Comércio (5,39%). 

As principais atividades econômicas foram: Agropecuária com (13,73%), 

Indústria com (13,03%) e Serviços com (73,22%). Representando respectivamente, 

0,38%, (0,04%) e (0,2%) do potencial econômico do Estado.  

No setor primário despontaram, em 2009, atividades agrícolas: Banana, 

Coco, Laranja, Manga, Abacaxi, Mandioca, Melancia e Tomate e; Pecuária: Bovino e 

Avícola: avicultura. 

Dentro do setor de serviços, a atividade de turismo em áreas rurais e naturais 

acontece em função da visitação de um grande número de pessoas curiosas por 

conhecer e interagir com os botos cor-de-rosa, um movimento que atrai turistas do 

mundo inteiro para a cidade.  

Entretanto, constata-se um fenômeno comum à maior parte das cidades de 

áreas rurais brasileiras, ou seja, a base comercial da cidade é caracterizada por 

estabelecimentos de pequeno porte, proporcionando pequena quantidade de 

emprego, gerenciados em sua maior parte pela própria família. Este fato acaba 



 

 

68 

impulsionando à saída da população jovem para a capital. 

 
4.2.3 Infraestrutura  

 

O serviço de saneamento básico esta a cargo da Prefeitura Municipal de 

Novo Airão. A água é captada de poço e do Rio Negro, respondendo 

respectivamente a 42% e 58%do abastecimento do município. O fornecimento de 

energia está a cargo da empresa Eletrobrás Amazonas e possui potencia instalada 

de 3.960 KW. Novo Airão será um dos seis municípios que receberá mini redes de 

energia solar, buscando beneficiar comunidades isoladas fornecendo energia. (ANA 

– ATLAS – ABASTECIMENTO URBANO DE ÁGUA, 2010; ANEEL – AGÊNCIA).  

 

4.2.4 Aspectos da Sustentabilidade  
 

De acordo com Perfil dos Municípios (IBGE, 2009), Novo Airão conta com a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente como órgão responsável pela fiscalização 

das leis de proteção animal e vegetal. O município não tem Conselho nem Fundo 

Municipal de Meio Ambiente. 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SDS) do Amazonas realizou em setembro de 2010 a campanha “Educar para não 

queimar”. O intuito desta campanha era orientar produtores rurais, que foram 

multados por queima ou desmatamento, quanto aos riscos das queimadas ilegais e 

as consequências para os infratores. A campanha beneficiou moradores de Novo 

Remanso e Vila do Engenho e em sua nova etapa estão previstas atividades 

educativas em Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Apuí, Humaitá, Boca do Acre e 

Lábrea. 

 

4.2.5 Turismo 
 

O principal evento turístico do Município é o Festival de Verão que ocorre de 

17 a 20 de Novembro. Além disso, o município é muito conhecido por seus dois 

parques nacionais: Parque Nacional de Anavilhanas, o segundo maior do mundo, 

com cerca de 400 ilhas, e o Parque Nacional do Jaú, considerado pela UNESCO, 
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Patrimônio Nacional da Humanidade e pelas atividades ligadas aos “botos-cor-rosa”. 

(AMAZONASTUR, 2009) 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A partir da tabulação dos dados coletados se pode aferir a análise dos 

mesmos a fim de responder aos objetivos da pesquisa. De início serão 

apresentadas as informações a partir da entrevista com a gestão da UC. Na 

sequência são analisados os dados referentes aos moradores do município. Em 

seguida comenta-se a percepção dos empreendedores e guias de turismo. Para 

fechamento da análise apresenta-se uma contextualização geral com base nos itens 

mais significativos resultantes da pesquisa sob a ótica da sustentabilidade. 

 

5.1 O Ecoturismo no PNA de Anavilhanas 
 

5.1.1 A gestão do ecoturismo no PNA 
 

O PARNA Anavilhanas por sua tipologia pertence á gestão federal do Instituto 

Chico Mendes de Biologia - ICMBio. Por isso, as atividades turísticas seguem as 

orientações legais do Sistema Nacional de Unidade de Conservação - SNUC. 

Dentre seus objetivos constam: conservação; ecoturismo; turismo científico; 

pesquisa científica; educação ambiental e turismo de aventura. 

A área total da UC 350.108ha. Atualmente a gerencia do PARNA é feita por 

(2) dois analistas ambientais, um deles forneceu respondeu ao instrumento de coleta 

desta pesquisa, (3) três auxiliares administrativos e (16) dezesseis vigilantes 

patrimoniais distribuídos entre sede, alojamento, ancoradouro e três bases 

avançadas. 

Na opinião da gestora da UC o ecoturismo é uma vocação natural em virtude 

da riqueza da biodiversidade existente e da prática da atividade está substanciada 

no Plano de Manejo (realizado em 1999 e publicado em 2002) 10 da unidade 

construído por diversos atores governamentais e sociais diretamente ligados a área. 

Para Bruhns (2005) o ecoturismo surge:  

 

                                                 
10

 O plano de manejo do PNA está em fase de atualização pelo órgão gestor devido à alteração de 
sua categoria de Estação Ecológica para PARNA. 
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como necessidade imperiosa para a salvação da própria 
humanidade, numa tentativa de “salvar as sobras” do mundo 

selvagem devastado, em certos casos, de forma irreversível. Veio 
também beneficiar especialmente as populações urbanas (para as 

quais o mito é mais persistente em razão da perda de contato com o 
meio rural).  

 

Para auxiliar na gestão o PNA conta hoje com o apoio de diversas entidades 

não governamentais: Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPE; Associação de 

Artesãos de Novo Airão – AANA; Fundação Almerinda Malaquias – FAM, dentre 

outras. O apoio dessas instituições consiste em assessoria científica e ajuda para 

divulgação da UC. 

Devido a sua extensão territorial os principais problemas enfrentados são 

basicamente os mesmo de outras UCs federais: falta de apoio governamental; 

pouco efetivo de recursos humanos; pouca divulgação da UC. 

A UC tem acesso livre tanto por Novo Airão como por Manaus. Por isso, 

qualquer pessoa, ou embarcação pode acessar a área 24h por dia sem maiores 

restrições. A atividade turística se dá, em grande parte, na informalidade, a 

administração não tem como cobrar uma taxa de visitação, o que há atualmente é 

um acordo com o trade turístico da região para que haja nessas visitações um 

caráter educativo, conforme consta no antigo plano de manejo, que está em fase de 

reformulação. A capacidade de carga não está estipulada. O único referencial sobre 

fluxo de turistas no PNA é estimado no período de maior e menor tráfego de 

embarcações turísticas, correspondendo á alta temporada: meses de setembro a 

janeiro; baixa temporada de fevereiro a agosto. As embarcações informam a 

quantidade de turistas transportados, e assim, se pode aferir a quantidade de 

visitantes por período. 

 

5.1.2 Atividades desenvolvidas 
 

 Por ter uma área geográfica grande o PARNA Anavilhanas possibilita a 

prática de uma série de atividades voltadas ao lazer e entretecimento. Os visitantes 

buscam a observação da fauna; trilhas terrestres e aquáticas. Além disso, um 

programa de educação ambiental busca atender moradores das 60 comunidades 

adjacentes. 
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 Outros atrativos são as praias (na seca, de setembro a fevereiro), as trilhas 

aquáticas de igapó11, as ilhas, que vistas de cima são utilizadas no turismo de 

paisagem e as trilhas terrestres (poucas abertas a visitação). 

 Cumprindo uma das prerrogativas legais a UC recebe pesquisadores e 

disponibiliza alojamento. 

 

5.1.3 Impactos do ecoturismo no município de Novo Airão 
 

Devido a sua localização geográfica, Novo Airão é utilizado como base de 

apoio para as atividades ecoturísticas que ocorrem no PNA. De forma que para se 

entender a interferência da atividade na vida socioeconômica e cultural do município 

serão apresentados os tópicos a seguir. 

 
 

5.1.3.1 Percepção dos moradores do município 
 

Para se efetivar a análise sobre a percepção dos moradores sobre o PNA e 

as atividades turísticas que nele ocorrem, foram aplicados 270 questionários junto 

aos moradores de Novo Airão apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Distribuição dos entrevistados por escolaridade e sexo 

Escolaridade Sexo Total % 

Masculino  Feminino 

Sem escolaridade 8 - 8 2,9% 

Ensino Fundamental 59 39 98 36,3% 

Ensino Médio 51 54 105 38,9% 

Ensino Superior 39 20 59 21,9% 

Total 
157 113 

270 100,0% 
58% 42% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

Pode-se aferir, a partir dos dados coletados, que mais de 70% dos 

entrevistados possuem os requisitos mínimos para ler e responder com clareza as 

                                                 
11

Palavra de origem indígena no idioma nheengatu que significa caminho de canoa. 
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perguntas do questionário, isso garante um bom grau de confiabilidade ao 

instrumento de coleta de dados. 

Em regiões interioranas, como é o caso do município de Novo Airão, este 

aspecto se reverte de importância maior por que confere certo grau de 

individualidade para o pesquisado, posto que a interferência do pesquisador é 

mínima no que se refere a espontaneidade de resposta. 

A distribuição da renda familiar (Tabela 5) também segue uma tendência 

regional 48,9% disse receber até R$ 1.000,00. Esse grupo compreende em grande 

parte ocupações e serviços temporários ligados a estrutura pública do município ou 

á formalidade, mas, em funções que exigem baixa ou média escolaridade conforme 

identificado pela Tabela 4. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos entrevistados por renda familiar mensal e sexo 

Renda familiar mensal 
Sexo 

Total % 
Masculino Feminino 

Até 500 reais 31 27 58 21,5% 

Mais de 500 até 1.000 reais 43 31 74 27,4% 

Mais de 1.000 até 1.500 reais 20 8 28 10,4% 

Mais de 1.500 até 2.000 reais 35 23 58 21,5% 

Mais de 2.000 até 3.000 reais 12 4 16 5,9% 

Mais de 3.000 até 6.000 reais 4 12 16 5,9% 

Mais de 6.000 reais 12 8 20 7,4% 

TOTAL 157 113 270 100% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

Ainda que a maioria dos entrevistados tenha indicado um ganho mensal entre 

os intervalos de R$ 500 até R$ 1.500. Essa é uma característica que destoa um 

pouco da realidade dos municípios interioranos do Amazonas. De certa forma tal 

especificidade relaciona-se com uma maior proximidade do município com a Capital, 

e também pela demanda de excursionistas de fim de semana12 que buscam os 

atrativos naturais para a prática do lazer em Novo Airão. 

                                                 
12

 Em razão da Ponte Rio Negro. A ponte permite o deslocamento de maior fluxo de veículos aos municípios 

adjacentes a Manaus. 
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 Tal prática esta relacionada com os serviços extras que os moradores 

realizam, nos fins de semana, para ajudar na renda fixa da família. Muitas atividades 

relacionadas ao turismo no PNA recebe esse aporte autônomo. Para Scherl et. 

al.(2006), o ecoturismo é uma importante fonte de renda para as populações locais e 

que é duradouro na medida em que houver planejamento. A tabela 6 apresenta o 

intervalo de entrevistados que pela idade direta ou indiretamente envolvem-se com o 

turismo. 
 
 

Tabela 6 - Distribuição dos entrevistados por sexo e faixa etária. 

Faixa etária Sexo 
Total % 

Masculino  Feminino 

Menos de 20 anos 12 15 27 10,0% 

De 20 a 24 anos 16 11 27 10,0% 

De 25 a 29 anos 12 23 35 13,0% 

De 30 a 34 anos 23 13 36 13,3% 

De 35 a 39 anos 31 4 35 13,0% 

De 40 a 44 anos 16 15 31 11,5% 

De 45 a 50 anos 16 16 32 11,9% 

Mais de 50 anos 31 16 47 17,4% 

TOTAL 157 113 270 100% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

De forma geral uma tendência social brasileira confere certo equilíbrio 

numérico de cidadãos jovens entre 20 até 29 anos com cidadãos adultos entre 30 

até 50 anos13. Contudo há que se anotar na área pesquisada uma predominância de 

entrevistados com mais de 50 anos de idade. 

De fato, a categoria com mais de 50 anos é também uma tendência dos 

municípios interioranos posto que o quantitativo mais jovem da população desses 

municípios tende a se deslocar para os grandes centros urbanos enquanto que os 

mais velhos permanecem no município por terem empregos públicos ou já estarem 

aposentados. Como é possível aferir a partir dos dados da Tabela 7. 

 
 

                                                 

13
  População Jovem no Brasil. A dimensão demográfica (IBGE, 2011). 
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Tabela 7 - Distribuição dos entrevistados segundo a ocupação. 

Ocupação 
Número de entrevistados Percentual 

Funcionário público 41 15,2% 

Estudante 34 12,6% 

Moto taxista 31 11,5% 

Dona de casa 27 10,0% 

Comerciante 16 5,9% 

Professor 16 5,9% 

Autônomo 10 3,7% 

Agricultor 9 3,3% 

Serviços gerais 9 3,3% 

Empresário 8 3,0% 

Pescador 6 2,2% 

Garçonete 5 1,9% 

Taxista 5 1,9% 

Ajudante de camareira 4 1,5% 

Guia de turismo 4 1,5% 

Pedagoga 4 1,5% 

Recepcionista 4 1,5% 

Aposentado 3 1,1% 

Atendente de farmácia 3 1,1% 

Cabeleireira 3 1,1% 

Cozinheiro 3 1,1% 

Diretor de escola 3 1,1% 

Caixa 2 0,7% 

Diarista 2 0,7% 

Eletricista de autos 2 0,7% 

Mecânico de manutenção 2 0,7% 

Merendeira 2 0,7% 

Operador de máquina pesada 2 0,7% 

Prático 2 0,7% 

Vigilante 2 0,7% 

Artista plástico 1 0,4% 

Domadora de boto 1 0,4% 

Fisioterapeuta 1 0,4% 

Pensionista 1 0,4% 

Radialista/motorista 1 0,4% 

Técnico eletricista 1 0,4% 
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Total 270 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

A variada distribuição de ocupações dos entrevistados resulta em diversidade 

na percepção sobre a atividade turística e seus impactos econômicos, socioculturais 

e ambientais advindos da prática do turismo no PARNA Anavilhanas. 

 

5.1.3.2 Impactos econômicos 

 

O turismo como atividade econômica repercute na vida dos moradores das 

localidades receptoras de turismo, ainda que sua importância e intensidade sejam 

percebidos de forma diferenciadas. Através dos dados fornecidos pelos moradores 

constantes na Tabela 8 pode-se pautar o grau de participação local nos custos e 

benefícios do reflexo do turismo praticado no PNA. 

  Nogueira e Salgado (2004) expressam suas opiniões quando falam sobre 

usar as unidades de conservação como meio de não degradá-las, afirmando que 

essas áreas podem gerar significativos rendimentos, contribuindo assim para o 

desenvolvimento das economias locais. 

 

Tabela 8 - Grau de concordância dos entrevistados com os impactos 
econômicos provocados pelo PNA. 

Impactos econômicos 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo, 

nem 

discordo. 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

1. O PNA é o principal atrativo 

turístico do município.   

117 133 - 12 8 

43,3% 49,3% 0,0% 4,4% 3,0% 

2. O ecoturismo no PNA permite 

criar emprego para os moradores 

do meu município. 

39 86 8 82 55 

14,4% 31,9% 3,0% 30,4% 20,4% 

3. Há mais oportunidades de 
negócio no meu município 
(procura por acomodações, 
restaurantes e bares) devido ao 
desenvolvimento do ecoturismo no 
PNA. 

163 67 12 16 12 

60,4% 24,8% 4,4% 5,9% 4,4% 
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Impactos econômicos 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo, 

nem 

discordo. 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

4. O ecoturismo no PNA provoca a 

subida dos preços dos produtos e 

das propriedades. 

163 67 12 8 20 

60,4% 24,8% 4,4% 3,0% 7,4% 

5. O comércio e os serviços no 

meu município melhoraram devido 

ao ecoturismo (médicos, bancos, 

aluguel de veículos, indústrias 

caseiras, lojas de artesanatos, 

atrações turísticas – festas). 

4 70 8 70 118 

1,5% 25,9% 3,0% 25,9% 43,7% 

6. O ecoturismo tem agravado as 

desigualdades sociais porque os 

benefícios econômicos são 

limitados a poucas pessoas. 

43 86 20 55 66 

15,9% 31,9% 7,4% 20,4% 24,4% 

7. A maior parte dos 

empreendimentos turísticos no 

município pertence e é gerida por 

moradores locais (hotéis, 

pousadas, restaurantes e bares). 

98 86 4 55 27 

36,3% 31,9% 1,5% 20,4% 10,0% 

8. O ecoturismo no PNA tem 

contribuído para a qualificação da 

mão-de-obra no município (guias 

de ecoturismo, ajudantes de 

vendas, garçons). 

129 74 16 35 16 

47,8% 27,4% 5,9% 13,0% 5,9% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

A percepção dos residentes sobre a atividade turística apresenta contradições 

em relação aos benefícios advindos da atividade.  

O percentual dos que concordam totalmente que a prática de ecoturismo no 

PARNA Anavilhanas está relacionado com a oportunidade de novos negócios no 

município (60,4%) é o mesmo dos que citaram a atividade como causa para a 

subida dos preços dos produtos e das propriedades. Isso quer dizer que embora o 

turismo seja visto como algo bom para o município não é totalmente bom para os 

moradores, principalmente para aqueles na faixa de ganho até R$ 500 (Tabela 5). 
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Outro traço revelador está na propriedade dos empreendimentos turísticos do 

município 36,3% pertence a moradores locais, contudo, há grande dose de 

desapontamento com quanto à melhoria dos serviços de saúde e comercio em geral 

visto que 43,7% discordam totalmente quanto ao reflexo da renda gerado pelo 

ecoturismo no PNA. Apesar disso, 47,8% concordam totalmente que houve melhoria 

na qualificação profissional. 

 

5.1.3.3 Impactos socioculturais 
 

A dinâmica do turismo permite que pessoas de bagagens culturais diferentes 

entrem em contato por que turista e residente pertencem a cotidianos diferentes. Os 

impactos socioculturais advêm dessa relação mantida durante a estadia do turista 

na localidade. Na Tabela 9sãoapresentados a percepção dos entrevistados sobre os 

impactos socioculturais decorrentes da prática do ecoturismo no PARNA 

Anavilhanas. 

 
 
 

Tabela 9 - Grau de concordância dos entrevistados com os impactos 
socioculturais e ambientais provocados pelo PNA 

 

Impactos socioculturais e ambientais 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo, 

nem 

discordo. 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

1. O ecoturismo no PNA tem 

contribuído para a introdução de 

novas tecnologias no meu município 

(internet, sistemas de comunicação, 

energia, TV digital). 

31 86 8 23 122 

11,5% 31,9% 3,0% 8,5% 45,2% 

2. A qualidade da infraestrutura e 

dos serviços públicos (ensino, 

saúde, lazer, transporte, estrada, 

etc.) tem melhorado devido ao 

ecoturismo no PNA. 

8 59 20 93 90 

3,0% 21,9% 7,4% 34,4% 33,3% 

3. O ecoturismo no PNA ajuda a 
preservar os usos e costumes 
tradicionais do meu município 
(cultura). 

129 51 35 51 4 

47,8% 18,9% 13,0% 18,9% 1,5% 



 

 

79 

Impactos socioculturais e ambientais 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo, 

nem 

discordo. 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

4. O ecoturismo no PNA tem 

provocado o estrago/ deterioração 

de locais de importância histórica e 

cultural. 

55 82 15 67 51 

20,4% 30,4% 5,6% 24,8% 18,9% 

5. O ecoturismo tem estimulado a 

preservação do meio ambiente no 

PNA e a organização do espaço 

urbano no meu município. 

106 110 7 39 8 

39,3% 40,7% 2,6% 14,4% 3,0% 

6. O ecoturismo tem contribuído 

para diminuir a poluição do meio 

ambiente no município (lixo, rio 

sujo...). 

78 94 20 55 23 

28,9% 34,8% 7,4% 20,4% 8,5% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

A resposta dos pesquisados apresenta tendência conflituosa em relação a 

custos e benefícios. Embora 31,9% concordem parcialmente com o fato de que a 

ocorrência do turismo tenha contribuído para implementação de novas tecnologias 

no município, para 34,4% essa realidade parece não estar tão visível quando 

associada aos itens da infraestrutura básica e dos serviços públicos.  

E mesmo que 21,9% concordem parcialmente que através da prática do 

ecoturismo haja melhorias, há 34,4% que discordam parcialmente e 33,3% que 

discordam totalmente dessa realidade.  

Quando perguntados sobre a contribuição do turismo para a preservação dos 

usos e costumes locais 47,8% percebem benefícios. É possível que tal percepção 

esteja associada ao entendimento dos moradores para a importância desses 

elementos no diferencial do município. Contudo, a soma de outros percentuais 

indicam sinais de alerta por que estão associados a estrago/deterioração de locais 

de importância histórica e cultural (50,8%); e, se acrescentarmos os 5,6% que não 

concordam nem discordam chega-se a uma realidade preocupante. Esses dados 

chocam-se com os percentuais para o estímulo á preservação do meio ambiente no 
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PNA e a organização do espaço urbano no município, 39,3% concordam totalmente 

e 40,7% concordam parcialmente sobre esses aspectos serem positivos. 

 

5.1.4 Percepção dos empreendedores do município 
 

Os empreendedores locais (hotéis, restaurantes e comércio em geral) 

representam importante fonte de dados para composição de um cenário mais 

abrangente sobre a dinâmica do turismo. Na Tabela 10 são apresentadas as 

informações sobre investimentos empresariais no setor de turismo derivados da 

atividade turística no PNA. 

 

5.1.4.1 Nível de escolaridade 
 

Foram entrevistados nove donos de empreendimentos cadastrados no 

Cadastur. Inicialmente têm-se os dados dos entrevistados segundo a escolaridade e 

o sexo. 

 
Tabela 10 - Distribuição dos entrevistados por nível de escolaridade 

Escolaridade Sexo 
Total % 

Masculino  Feminino 

Ensino Fundamental 3 3 6 66,7% 

Ensino Médio 2 1 3 33,3% 

Total 
5 4 

9 100,0% 
55,6% 44,4% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

Os percentuais apresentam 33,3% dos empreendedores com formação á 

nível de ensino médio, não houve indicação de nenhum outro tipo de formação 

técnica, por exemplo, direcionado a formação técnica para atuar especificamente 

com serviços voltados para o Turismo.  

Tal dedução encontra justificativa nos tipos de empreendimentos do local, em 

sua maioria, de caráter familiar, com poucos funcionários contratados em regime de 
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CLT14 e muitos contratados por temporada (quando há maior fluxo de turistas) e 

para funções que não exigem muito qualificação: arrumadeiras, serviços gerais, 

vigilantes, cozinheiras de forno e fogão, mateiros, condutores de pequenas 

embarcações. 

Os entrevistados têm, em média, aproximadamente 44 anos. O mais novo 

dono de empreendimento informou ter 23 anos e o mais idoso 61anos. Nenhum 

deles declarou a renda familiar. Sete são amazonenses, sendo quatro do município 

de Novo Airão, um de Parintins, um de Manaus e um de Coari; e dois são 

paranaenses. O ano de início do empreendimento mais antigo data de 2006. 

 

5.1.4.2 Percepção dos impactos econômicos 
 

Os impactos econômicos provocados pelo ecoturismo no PNA no município 

de Novo Airão estão apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Grau de concordância dos entrevistados com os impactos 
econômicos provocados pelo PNA 

 

Impactos econômicos 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo, 

nem 

discordo. 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

1. O Parque Nacional de 

Anavilhanas (PNA) é um atrativo 

turístico do município. 

2 7 - - - 

22,2% 77,8% - - - 

2. O empreendimento é sua 

principal fonte de renda 

4 5 - - - 

44,4% 55,6% - - - 

3. Há mais oportunidades de 
negócio no meu município 
(procura por acomodações, 
restaurantes e bares) devido ao 
desenvolvimento do ecoturismo no 
PNA. 

9 - - - - 

100,0% - - - - 

4. Utiliza o nome do PNA no 
slogan, publicidade ou como 
atrativo para o hotel ou 
empreendimento. 

1 2 - - 6 

11,1% 22,2% - - 66,7% 

                                                 
14

 Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Impactos econômicos 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo, 

nem 

discordo. 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

5. O ecoturismo no PNA já me fez 

buscar financiamentos para 

melhorar o empreendimento. 

- 1 - 1 7 

- 11,1% - 11,1% 77,8% 

6. O ecoturismo no PNA estimula 

a criação de novas empresas, 

diversificando a economia local. 

4 3 - 1 1 

44,4% 33,3% - 11,1% 11,1% 

7. O comércio no meu município 

melhorou devido ao ecoturismo no 

PNA. 

4 3 - - 2 

44,4% 33,3% - - 22,2% 

8. O ecoturismo no PNA tem 

contribuído para a qualificação da 

mão-de-obra no município (guias 

de ecoturismo, ajudantes de 

vendas, garçons). 

6 - - 1 2 

66,7% - - 11,1% 22,2% 

9. O ecoturismo no PNA tem 

contribuído para o aumento de 

contratação de funcionários. 

2 4 - 2 1 

22,2% 44,4% - 22,2% 11,1% 

10. O ecoturismo no PNA provoca 

a subida dos preços dos produtos 

e das propriedades. 

3 5 - 1 - 

33,3% 55,6% - 11,1% - 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

Na sede municipal não há empreendimentos voltados ou derivados da 

atividade turística pertencente à grande conglomerados empresariais. Como tido 

anteriormente os entrevistados caracterizam-se por serem empreendimentos 

familiares. 

É possível que este fator em particular tenha influenciado sobremaneira nas 

respostas das perguntas relacionadas aos impactos econômicos do PNA no 

município. 

Observa-se haver tendência a unanimidade (concordância parcial ou total) no 

que se refere ao PNA ser um atrativo turístico do município e de ser o 

empreendimento a única fonte de renda do entrevistado. Já para maior oportunidade 

de negócios todos são unânimes quanto ao caráter positivo da atividade. 
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 Mesmo assim, quanto perguntados se utilizam como parte de seu slogan ou 

de sua publicidade o PNA, 66,7% não associa a imagem do seu empreendimento 

com a imagem do PARNA Anavilhanas; e, quanto à busca de financiamento para 

melhoria do empreendimento 77,8% não fizeram uso dessa prerrogativa. O que 

reflete ou uma falta de visão empresarial, que talvez esteja associado ao baixo nível 

de escolaridade, ou, a ausência de políticas públicas, dentro da superestrutura15, 

eficazes para dinamizar este setor da economia. 

 Quando o comparativo é realizado em bloco, referindo-se ao estímulo de 

novos e diversificados negócios; às melhorias em geral (qualificação de mão de 

obra, contratação de novos funcionários) percentuais expressivos são indicados. 

Ainda que se deva atentar para 22,2% e 11,1% que não compartilham da mesma 

visão. 

 Talvez esses 11,1% tenham sido influenciados pela pergunta 10, e associado 

o maior fluxo de turistas no município – decorrente do PNA – ao aumento de preços 

nos produtos básicos de consumo, e das propriedades móveis e imóveis haja vista 

que para este item mais de 80% se posicionaram concordantes (total ou parcial). 

 

5.1.4.3 Percepção dos impactos socioculturais 
 

Já em relação aos impactos socioculturais e ambientais provocados pelo 

ecoturismo no PNA, observados na Tabela 12, os entrevistados discordam total ou 

parcialmente das afirmativas 1 e 4. Quanto às afirmativas 2, 3 e 5, os entrevistados 

concordam total ou parcialmente. Em relação à afirmativa 6, os percentuais de 

concordância e discordância estão equilibrados. 

 

 

 

 

 

                                                 
15

Dentro da tese desenvolvida por Mário Beni na obra intitulada Análise estrutural do Turismo. Onde a Superestrutura, é 

composta pela esfera Governamental necessária ao desenvolvimento e ordenamento do Turismo de uma região. 
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Tabela 12 - Grau de concordância dos entrevistados com os impactos 
socioculturais e ambientais provocados pelo PNA 

 

Impactos socioculturais e ambientais 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo, 

nem 

discordo. 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

1. O ecoturismo no PNA tem 

contribuído para a introdução de 

novas tecnologias no meu município 

(internet, sistemas de comunicação, 

energia, TV digital). 

- 1 - 1 7 

- 11,1% - 11,1% 77,8% 

2. A qualidade da infraestrutura e 

dos serviços públicos (ensino, 

saúde, lazer, transporte, estrada, 

etc.) tem melhorado devido ao 

ecoturismo no PNA. 

4 3 - - 2 

44,4% 33,3% - - 22,2% 

3. O ecoturismo no PNA ajuda a 

preservar os usos e costumes 

tradicionais do meu município 

(cultura). 

4 5 - - - 

44,4% 55,6% - - - 

4. O ecoturismo no PNA tem 

provocado o estrago/ deterioração 

de locais de importância histórica e 

cultural. 

- 1 - 1 7 

- 11,1% - 11,1% 77,8% 

5. O ecoturismo tem estimulado a 

preservação do meio ambiente no 

PNA e a organização do espaço 

urbano no meu município. 

7 1 - 1 - 

77,8% 11,1% - 11,1% - 

6. O ecoturismo tem contribuído 

para diminuir a poluição do meio 

ambiente no município (lixo, rio 

sujo...). 

1 4 - 4 - 

11,1% 44,4% - 44,4% - 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

Os 77,8% que discordam totalmente de que o PNA tem contribuído para 

introdução de novas tecnologias no município talvez tenham respondido assim por 

que não fazem uma ligação deste item com o item 2 do formulário, posto que para 

este o percentual de concordância (total ou parcial) aparece com uma soma acima 
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de 70%. No entanto, tanto este quanto aquele fazem parte de uma mesma base 

administrativa, ou seja, da base governamental. 

Cabe, portanto, a superestrutura municipal e estadual os investimentos na 

infraestrutura básica e de apoio ao desenvolvimento do turismo (BENI, 2008). 

De forma geral os empreendedores entendem que o ecoturismo no PNA é 

fator positivo para preservar a cultura local (itens 3, 4 e 5). Diferentemente do item 6 

que apresenta dualidade entre percentuais que concordam parcialmente (44,4%) e 

discordam parcialmente (44,4%) sobre diminuição da poluição no município. 

 

5.1.5 Percepção dos guias de turismo do município 
 

Foram entrevistados onze guias ou condutores de visitantes todos do sexo 

masculino. Três dos entrevistados possuem Ensino Fundamental e oito têm o 

Ensino Médio. Os guias têm, em média, 44 anos de idade. O mais novo do grupo 

tem 29 anos e o mais idoso 64 anos. A renda familiar média dos entrevistados é de 

R$ 1.227,27 (hum mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).  

 

5.1.5.1 Percepção dos impactos econômicos 

 

Por dependerem mais diretamente da atividade turística os guias de turismo 

percebem a atividade dentro de um modelo mais positivista16 baseado na economia 

de mercado17. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Segundo Henry Myers (1966), o "Positivismo é a visão de que o inquérito científico sério não deveria procurar 

causas últimas que derivem de alguma fonte externa, mas, sim, confinar-se ao estudo de relações existentes 
entre fatos que são diretamente acessíveis pela observação". Assim, a corrente positivista buscar explicar coisas 
mais práticas e presentes na vida do homem, como no caso das leis, das relações sociais e da ética. 
17

 Onde as principais decisões quanto ao quê, ao como e ao para quem devem ser produzidos os bens são 
tomadas pelo próprio mercado. 
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Tabela 13 - Grau de concordância dos entrevistados com os impactos 
econômicos provocados pelo PNA 

 

Impactos econômicos 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo, 

nem 

discordo. 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

1. O Parque Nacional de 

Anavilhanas (PNA) é um atrativo 

turístico do município. 

11 - - - - 

100,0% - - - - 

2. A atividade é sua principal fonte 

de renda 

11 - - - - 

100,0% - - - - 

3. A atividade ecoturística no PNA 

oferece um bom retorno financeiro. 

- 4 - 7 - 

- 36,4% - 63,6% - 

4. As atividades ecoturísticas no 

PNA podem crescer muito nos 

próximos anos. 

11 - - - - 

100,0% - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

Segundo os entrevistados, os pacotes turísticos para o Parque Nacional de 

Anavilhanas são exclusivos. Por não haver uma política de uso público definida pelo 

órgão gesto da UC, o mercado se encarrega de elaborar os produtos turísticos para 

a localidade. 

Desse modo o próprio mercado pratica uma tabela de referência de preços 

com base, principalmente, nos custos de transporte e alimentação, para produtos 

segmentados em embarcações; e, transporte, hospedagem, alimentação e 

excursões fluviais àqueles produtos turísticos formatados com o receptivo na sede 

de Novo Airão. Daí o porquê da unanimidade nos itens 1, 2 e 4. 

Dentro da mesma lógica, porém, referente a desestrutura no ordenamento da 

UC, as atividades derivadas do receptivo em Novo Airão não ofereceram um bom 

retorno financeiro, conforme informado por 63,6% dos entrevistados. 
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5.1.5.2 Percepção dos impactos socioculturais 

 

Os impactos socioculturais e ambientais observados pelos guias de turismo, 

provocados pelo ecoturismo no PNA, observados na Tabela 14, apresenta 

contradições a exemplo do percebido pelos moradores do município. 

Todos os guias foram unânimes em afirmar que a principal atividade realizada 

pelos turistas no PNA é a observação e apreciação da natureza e que o tempo 

necessário para conhecer o PNA é de algumas horas. 

 

Tabela 14 - Grau de concordância dos entrevistados com os impactos 
socioculturais e ambientais provocados pelo PNA 

 

Impactos socioculturais e ambientais 
Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não 

concordo, 

nem 

discordo. 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

1. O ecoturismo no PNA ajuda a 

preservar os usos e costumes 

tradicionais do meu município 

(cultura) 

11 - - - - 

100,0% - - - - 

2. O ecoturismo no PNA tem 

provocado o estrago/ deterioração 

de locais de importância histórica e 

cultura. 

10 - - 1 - 

90,9% - - 9,1% - 

3. O ecoturismo tem estimulado a 

preservação do meio ambiente no 

PNA e a organização do espaço 

urbano no meu município. 

- - - 11 - 

- - - 100,0% - 

4. Os turistas se preocupam com o 

estado de conservação do PNA. 

4 4 - 3 - 

36,4% 36,4% - 27,3% - 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

Quando a pergunta faz referencia a contribuição que o PNA possa gerar a 

preservação de usos e costumes, 100% dos entrevistados concordam totalmente, 

contraditoriamente, quanto à prática do ecoturismo no PNA provocar 

estrago/deterioração nos locais históricos relacionada à cultura local, 90,9% também 
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apresentaram concordância. 

O que se pode aferir a partir disso consiste na suposição de que os 

entrevistados talvez não associem usos e costumes com locais históricos ou com a 

história do município, ou vejam o PNA dissociado de Novo Airão. 

Mesmo assim, mais de 70% dos guias de turismo disseram que os turistas se 

preocupam com o estado de preservação do PNA. Diferentemente, do que 

observam para a prática do ecoturismo como estimulador para preservação do PNA 

e maior organização do município. 
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5.2 O Ecoturismo no PNA sob a ótica da sustentabilidade 
 

 O Turismo por que possui inúmeros elos, impacta em diferentes setores da 

chamada indústria turística. Este é um dos campos para análise deste fenômeno. O 

outro consiste no campo ambiental. Embora neste trabalho se adote ambos os 

campos seguindo a visão do Relatório Brundtland18 na qual sustentabilidade nada 

mais é que a utilização racional de recursos naturais para satisfazer as 

necessidades atuais de uma empresa ou população, ou governo, sem que esse uso 

comprometa as gerações ou sociedades futuras. 

Desde Rousseau19 que a sociedade moderna busca equilíbrio entre liberdade 

natural do homem concomitante a garantia do bem estar social. Na base da ideia 

está a vontade coletiva posto que a busca pelo bem-estar (social, econômico, 

espiritual) é o único móvel das ações humanas. 

 A crise do modelo neoliberal forçou a elaboração de formas menos 

impactantes de uso dos recursos naturais. Uma das estratégias se traduz na criação 

de áreas protegidas, á exemplo, do PARNA Anavilhanas. No Brasil, como já 

apresentado, esta política regulatória está acompanhada de conflitos e contradições. 

No caso em análise convergem três entes distintos: o governo federal, 

representado pela equipe gestora; o governo do Amazonas e o município de Novo 

Airão onde está o PARNA Anavilhanas. E em meio a tudo está a população que vive 

nos limites geográficos da área em estudo. 

Ferretti (2002, p. 67) enfatiza que: 

 

O ecoturismo, considerado componente essencial do desenvolvimento. 

Sustentável, necessita de abordagem sistêmica multidisciplinar, 

planejamento cuidadoso (tanto físico como gerencial), com diretrizes e 
regulamentos rígidos, que garantam um funcionamento estável.  
Somente por meio de um sistema Inter setorial, o ecoturismo poderá, 
de fato, alcançar seus objetivos. Os governos, as empresas privadas 
têm um importante papel a desempenhar. 

 
 

                                                 
18

GroBrundtland, ex-primeira ministra da Noruega. Em 1987, como presidente de uma comissão da Organização das Nações 

Unidas, Gro publicou um livreto chamado Nosso futuro comum, que relacionava meio ambiente com progresso econômico. 
19

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) importante intelectual do século XVIII pensou na constituição de um Estado como 

organizador da sociedade civil nos moldes do qual se conhece hoje. 
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Tem-se o cenário desafiador para a gestão de todos os interesses – pessoais 

e coletivos; metas governamentais; objetivos empresariais, todos direta ou 

indiretamente dependentes dos recursos naturais. Surge então a emergência de se 

responder as expectativas de todos esses interesses, porém, sob a égide da 

sustentabilidade ambiental, uma vez que se entende ser somente através dela, 

possível, responder positivamente ao conjunto de anseios de todos os envolvidos. 

 

5.2.1 Economia e sustentabilidade ecológica 
 

 Em maior ênfase detecta-se, a partir da análise dos dados da pesquisa, a 

internalização, no PNA das externalidades macroeconômicas. O conflito se reflete 

da restrita visão dos moradores e empreendedores pesquisados. 

 O PNA e as atividades ecoturísticas nele praticadas manifesta a busca pela 

construção do processo produtivo em novas bases, nesse ínterim, moradores, 

empreendedores e gestores assumem seus papéis.  Embora se perceba haver 

pouca integração entre todos quando se trata do planejamento da atividade em sua 

totalidade. 

 Devido a vários fatores, sendo os principais: inexistência de plano de uso da 

UC; pouca organização dos empreendedores e outros prestadores de serviços para 

o ecoturismo; participação mínima do governo municipal – no âmbito do turismo; 

inexistência de indicação de metas factíveis para a UC no curto e médio prazo. Esse 

conjunto desarticulado concorre contra a economia de Novo Airão e a 

sustentabilidade ecológica do PNA. 

 A desarticulação nos campos econômico e ecológico deriva de outra, a da 

política. O que está na base de tudo é a apropriação da Natureza, ou melhor, o uso 

dela como fonte monetária. Isso se constata nas tabelas que apresentam dados 

sobre impactos econômicos, socioculturais e ambientais decorrentes do ecoturismo 

no PNA. 

 Sempre que uma questão identifica positivo algum tema como, por exemplo, 

geração de emprego e outros benefícios para o município, na sequência as 

respostas negam esse mesmo tema totalmente ou parcialmente. Desse modo, a 

percepção sobre influência do ecoturismo praticado no PNA sobre o município, 

constitui-se uma dicotomia.  
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 A oposição entre duas visões pode ser resultado da fragmentação da 

atividade visto que os guias de turismo por meio de suas respostas apresentam um 

cenário clássico de centralismo das agências e operadoras de turismo dentro do 

processo produtivo. A restrita visão dos empreendedores – pequenos proprietários – 

de hotéis, restaurantes, lanchonetes e embarcações, característica identificadas na 

pesquisa, sobre tal processo, induz também ao reducionismo quanto aos benefícios 

da atividade. De fato, a fragmentação no processo de planejamento do ecoturismo, 

fragmenta também a visão dos envolvidos e os induz ao erro de análise. 

 O erro decorrente da fragmentação do planejamento e realização da atividade 

deduz-se a partir dos dados oficiais sobre a atividade turística na região do PNA no 

período de 2003-2011, apresentados na figura 7. 

 

Figura 1: Pernoites gerados em alojamento de floresta 

 

Fonte: AMAZONSTUR, 2111. 

 

 No período de 2003-2011 os alojamentos de floresta tiveram um crescimento 

de 16%. Esse dado constitui-se relevante para justificar esta discussão por que a 

área geográfica do PNA, o baixo Rio Negro, concentra 75% desse tipo de 

alojamento (Amazonastur, 2011). Pela taxa de ocupação hoteleira estima-se o 

contingente de turistas demandando as atividades de ecoturismo no PARNA 

Anavilhanas. 
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 Outro indicador que apresenta alto volume de turistas na região é o volume 

de turistas de cruzeiros marítimos. Como mostra a figura 8.  

 

Figura 9 – Quantidade de navios cruzeiros. 

 

 

Fonte: AMAZONSTUR, 2011. 

 

 O volume de turistas só no ano de 2011 totalizou 23.946. No caso específico 

dos cruzeiros não há demanda por alojamento de floresta, no entanto, demandam 

excursões fluviais aos atrativos de maior significância no baixo Rio Negro, dentre 

eles as inúmeras ilhas que formam o arquipélago de Anavilhanas, ou seja, o PARNA 

de Anavilhanas. No quadro 6 estão apresentados alguns exemplos de publicidade 

disponível na rede mundial de computadores, utilizando o PNA como o atrativo 

principal. 
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Quadro 3 - Exemplos de pacotes de excursão no PNA. 

 

 

O passeio de barco é o mais 
clássico e o mais tradicional na 
Amazônia, é uma oportunidade 
de Conhecer a Amazônia e 
seus atrativos naturais com 
maior intensidade apreciando 
todo o esplendor do Rio Negro 
(...), o Encontro das Águas, o 
Arquipélago de Anavilhanas, 
Novo Airão, Parque Nacional 
do Jaú e Barcelos. Venha 
desfrutar dos atrativos Naturais 
e atividades de Eco Turismo, 
lazer e aventura oferecidos 
durante uma estadia abordo de 
nossos barcos na Amazônia. 

 

Anavilhanas Jungle Lodge  

 

O Anavilhanas Jungle Lodge é 
um pequeno e exclusivo Hotel 
de Selva, localizado em frente 
ao Parque Nacional de 
Anavilhanas, às margens do 
Rio Negro, a 180 km de 
Manaus. 

Dentre as atividades 
desenvolvidas no lodge  estão 
às excursões programadas 
para visitar a Selva Amazônica 
como: Visita à casa de nativos, 
Caminhada na selva, 
Observação da fauna e flora 
local, Atividades de 
ecoturismo. 

 

 

Erê Anavilhanas em Manaus - 
Amazonas 

 

2º dia - Café da manhã encerre 

a conta e às 08h30 aguarde o 
guia do hotel de selva 
Anavilhanas Lodge na 
recepção do hotel Tropical. 
Transporte até o hotel 
Anavilhanas, chegada ao hotel 
onde será servido um drink de 

boas vindas, acomodação, tour 
pelo hotel e almoço. À tarde, 
excursão pelas ilhas do 
Arquipélago de Anavilhanas 
em canoa regional. Jantar, 
excursão de focagem de 
jacarés e pernoite. 

  Fonte: Rede WEB. 

 

 Se os reflexos econômicos de toda essa movimentação não são percebidos, 

em sua plenitude, pelos moradores, empreendedores e guias de turismo em Novo 

Airão é por que a contribuição da atividade é incipiente em termos econômicos e de 

sustentabilidade – no sentido de conservação ambiental. Desse modo, não se 

constitui, ao menos até o momento, em uma alternativa para o desenvolvimento 

local, menos ainda para o desenvolvimento “sustentável”. 

http://www.arquipelagotours.com/excursoesfluviais.htm
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 Os recursos turísticos das localidades receptoras são constituídos por 

espaço, bens e valores, o uso desses recursos precisa abranger o maior número de 

beneficiários, inclusive o próprio ambiente natural por que pertence ao patrimônio da 

humanidade. O Turismo em áreas naturais protegidas depende de um processo de 

gestão que estimule e/ou facilite o envolvimento dos moradores das áreas 

adjacentes visto que qualquer ação que vise à conservação ambiental só será 

efetiva com a participação e contribuição dos mesmos. 

 Nesse sentido, para a Organização Mundial do Turismo – OMT, 

 

A única forma de turismo aceitável é a que melhora, protege e salvaguarda 
o meio ambiente. (...) a satisfação das exigências para o desenvolvimento 
do turismo não pode ser prejudicial aos interesses sociais e econômicos 
das populações, (...) e, sobretudo aos recursos naturais que são a atração 
fundamental do turismo. (DIAS, 2012 p. 55) 

 

 Em áreas com especificidades como esta da pesquisa a atividade turística se 

reverte de importância maior em virtude de poucas opções em obter uma renda fixa 

em outras atividades laborativas. Os dados apresentados nas tabelas de forma geral 

apontam para essa realidade. O turismo poderia ser uma alternativa consolidada 

para inúmeras famílias, principalmente, para as residentes nas 60 comunidades 

adjacentes ao PNA. E é claro, não se deixando a margem a população de Novo 

Airão por que junto com Manaus é um centro receptivo que concentra infraestrutura 

de apoio para o turismo. 

 

5.2.2 Perspectivas para o ecoturismo efetivo no PNA. 
 

 É sabido que no Brasil, a criação de áreas protegidas, está sempre cercada 

por questionamentos, seja por parte de quem sempre viveu nessas áreas; por 

movimentos ambientalistas que discordam de seus limites ou premissas; ou, pelos 

governos municipais que têm parte de seu território geográfico tutelado pela 

legislação federal. 

 Os parques nacionais têm, dentre outras finalidades, o objetivo básico de 

preservar os ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

ao passo que possibilita a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento 
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de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com 

a natureza e de turismo ecológico. 

 O pressuposto legal, entretanto, requer investimentos financeiros para sua 

efetivação. As atividades voltadas para o lazer, por exemplo, requerem 

planejamento, ordenamento, e... envolvimento20 dos moradores. Isso, por razões 

diversas em algumas UCs, como é o caso do PNA, sofre o retardo da burocracia 

estatal. E como comprovado através dos dados tabulados, isso confere a atividade 

turística o centralismo por empresas pouco ou nada conectadas com as premissas 

da própria atividade, conforme requer na legislação. 

 A revisão do Plano de Manejo poderá contemplar o ecoturismo, de fato, como 

se esperar que seja. Dentro da análise de (LEFF, 2001 p. 371) para que isso se 

efetive de fato será preciso superar a visão simplista de mercantilização da 

Natureza. Isso implicaria, por exemplo, melhor distribuição de lucros econômicos 

derivados da capitalização da Natureza do PNA. A superação do discurso 

meramente econômico em torno da sustentabilidade ambiental que foi cooptado 

pela ordem econômica mais feroz. 

 Nota-se que isto não se realizará sem a efetiva participação dos moradores 

de Novo Airão, dos pequenos empreendedores, dos guiar de turismo, das agências 

e operadoras de turismo, do órgão gestor e dos governos municipal e estadual. 

 O desafio é a construção de uma nova ordem social em superação aos 

imperativos da ordem econômica, possibilitando o devir da dialética entre os 

diversos saberes e fazeres com outridades21. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

No sentido de comprometer; incluir (entre outros, como partícipe em alguma coisa). 
21

No sentido de que todo homem social interage e é interdepende um do outro. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Para a realização da pesquisa assumimos o desafio sobre a complexidade da 

Área geográfica e a necessidade de contato com os diversos atores que compões o 

cenário do ecoturismo em Anavilhanas.  

O desenvolvimento do tema – Ecoturismo em Unidades de Conservação 

no Estado do Amazonas: um estudo sobre o Parque Nacional de Anavilhanas 

nos permitiu articular e conectar informações, gerando novos conhecimentos a partir 

das entrevistas e da observação de campo. 

A análise sobre a contribuição do ecoturismo no PNA para o desenvolvimento 

sustentável em Novo Airão nos fez perceber a fragilidade do ecoturismo em cumprir 

com suas premissas, conforme descrito em teoria, e/ou como estipulado na 

legislação para áreas de proteção ambiental. Em parte, é frágil por que carece de:  

a) Planejamento integrado. As atuais atividades ecoturísticas que ocorrem no 

PNA não seguem nenhuma diretriz que estimule a integração das comunidades 

adjacentes desde o processo de planejamento das mesmas. 

b) Articulação política. Novo Airão ainda que contenha em sua área 

geográfica o PNA pouco está envolvido em qualquer ação de planejamento sobre o 

ecoturismo. Os benefícios, ainda que incipientes, decorrem da dinâmica natural do 

comércio e não exatamente seguindo um plano governamental. Isso fica claro na 

caracterização da gestão do ecoturismo no PNA. As contradições detectadas nos 

questionários sobre impactos do ecoturismo em Novo Airão constrói este cenário.  

c) Ter os moradores locais como aliados. Por fim, se não há um 

direcionamento real sobre o planejamento e organização do ecoturismo, estipulado 

metas claras e determinadas ás responsabilidades de cada ator social diretamente 

envolvido, dificilmente os moradores locais serão aliados nesse processo. Não há 

integração, e, o ecoturismo continuará acontecendo no PNA, contudo, fora dos 

princípios e longe dos objetivos para os quais existe. 

A área geográfica onde se localiza o PNA sofre influencia direta do 

dinamismo urbano causado pelas mais recentes intervenções desenvolvimentista 
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como a construção da Ponte Rio Negro. A ponte é uma realidade e os municípios 

não foram preparados para lidar com seus impactos, sejam positivos ou negativos, o 

que precipita a concretização, em maior abrangência, deste último. Além disso, o 

arquipélago é atrativo para alguns segmentos turísticos, e não somente o 

ecoturismo; possui uma hidrovia de grande fluxo; e faz fronteira com a Terra 

Indígena dos Uaimiri-atroari. 

Toda essa complexidade requer uma hábil e dinâmica articulação política 

entre os diversos entes estatais envolvidos: governo federal, estadual e municipal, 

para se pensar, definir e monitorar as atividades de turismo. O que se constatou 

durante a pesquisa foi uma “meia vontade” de construir um planejamento integrado. 

De fato o turismo acontece sem a normatização dos governos. Isto porque cada um 

delega a outro a responsabilidade pelas ações na área. 

Dentro desse caleidoscópio estão os moradores de Novo Airão. Mesmo 

àqueles que lidam diretamente com a atividade turística, na sede municipal ou 

dentro do PNA não vêem na atividade uma proposta real para seu desenvolvimento 

integral, e limitam-se ao ganho de um valor monetário extra. O ecoturismo não 

compõe seu rol de possibilidades para melhoria de qualidade de vida por que estes 

não tem outro compromisso além do de recepcionar turistas, conduzi-los por trilhas, 

remar para eles, pilotar pequenas embarcações, e só.  

Os moradores envolvidos na atividade são apenas pequenas peças de uma 

grande engrenagem mecânica, e como tal, são substituíveis. 

Em termos de ganhos socioculturais a visão embaçada, demonstrada em 

suas respostas durante o processo de entrevista, é uma consequência do pouco 

envolvimento no processo de planejamento. 

Assim, a análise sobre a contribuição da prática do ecoturismo no PARNA 

Anavilhanas para o desenvolvimento sustentável no município de Novo Airão, 

aponta para a urgente necessidade de repensar a atividade na área geográfica, 

inclusive na sede do município. De fato os benefícios que a atividade vem gerando 

em prol da construção do desenvolvimento sustentável são incipientes. 

A iniciativa governamental pode contribuir para a construção de bases 

cooperativas para a realização do turismo no PNA e melhor benefício aos 

moradores de Novo Airão. Os entes governamentais por que detêm o poder legal de 
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propriedade e gestão da área devem ter a iniciativa de articulação. Feito isso, 

moradores e trade turístico serão capazes de estabelecer bases de cooperação com 

maior equidade na divisão de dividendos. Desde que o governo estabeleça as bases 

normativas para isso, exatamente o que atualmente inexiste. 

Uma estratégia oportuna seria a viabilidade de estudos técnicos visando à 

organização e o fomento envolvendo arranjos produtivos locais. Os moradores da 

área adjacente ao PNA tem de forma direta ou indireta algum envolvimento com as 

atividades de ecoturismo, contudo, em sua maioria, isso se dá de maneira empírica 

e não obedecendo a uma sistematização da atividade. 

Outra ideia seria estabelecer treinamento técnico para os moradores das 

comunidades da zona rural de Novo Airão que lidam diretamente com o turista ou 

com o ecoturismo de forma que os princípios da sustentabilidade – e não apenas 

ambiental – componham as metas daquela comunidade. 

Em forma de colaboração as Instituições acadêmicas, algumas sediadas em 

Novo Airão, poderiam ser demandas para fornecer capacitação ás comunidades em 

temas específicos. 

O fato de área geográfica estar sob a governança de três instâncias do poder 

público, ao invés de facilitar, dificulta a gestão sua gestão, e, por conseguinte o 

desenvolvimento do ecoturismo.  

Esta pesquisa não deve ser encarada como um trabalho conclusivo, mais 

como uma ação inicial para questionar, investigar e compreender as relações 

socioambientais que se dão no âmbito do PNA. Este estudo é finalizado com o 

propósito de servir de subsídios para outras e novas reflexões. 
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APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE PESQUISA APLICADO AO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO 

GESTOR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA 

 

Pesquisadora: Márcia Ferreira de Oliveira 

Orientador: Paulo dos Santos Pires 

Contatos: marcia_fra@hotmail.com 

 

Questionário de pesquisa A/n.: ________ 

Data: _____/_____/_________ 

Local: 

_______________________________ 

 

Prezado (a) Sr. (a).: 

Estamos realizando uma pesquisa sobre o Parque Nacional de Anavilhanas: Um Estudo sobre 

Ecoturismo em Unidades de Conservação no Estado do Amazonas, a ser apresentada como 

Dissertação no Mestrado em Turismo e Hotelaria, Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina. 

Sua participação é voluntária e de grande importância para este trabalho. Desde já, agradecemos 

sua colaboração. 

 

1. Dados gerais da UC 

 
Bioma: _________________________________________________________________ 

Área total da propriedade: ______________ha 

Área total: _________________ ha                                   

Localidade mais próxima:___________________________________ Distância: _______ km 

Outras unidades de conservação conectadas ao PNA: ________________________________ 

Número de funcionários do PNA:________________________________________________ 

 

2. Assinale os principais objetivos de criação do PNA: 

 

□ conservação 

□ ecoturismo 

□ turismo científico 

□ pesquisa científica 

□ educação ambiental 

□ turismo de eventos 

□ turismo de aventura 

□ agroturismo 

□ agricultura orgânica 

□ outros. Quais?  
 

 

3. O PNA recebe visitantes?  

□ SIM. Ano de início da visitação:___________ 

□ NÃO 

 

4. O PNA realiza atividades de ecoturismo? 

□ SIM. Ano de início das atividades:________ 

□ NÃO 
 

5. Há intenções de uso público futuro do PNA através do ecoturismo? 

□ SIM 

□ NÃO 
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6. Se a resposta das perguntas 3, 4 ou 5 foi SIM, o que representa ou representaria o ecoturismo 

para PNA? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

A. QUANTO À SITUAÇÃO ATUAL DO PNA 
 

7. Assinale os aspectos naturais encontrados na área:     

 

□ lago / lagoa / represa 

□ rio 

□ praia fluvial / deltas 

□ pântano 

□ quedas-d’água (cachoeiras, saltos e cascatas) 

□ fontes hidrominerais / hidrotermais 

□ reservas de fauna 

□ reservas de flora 

□ grutas / cavernas 

□ áreas de caça 

□ áreas de pesca 

□ relevo montanhoso 

□ planaltos / planícies 

□ chapadas / tabuleiros 

□ litoral / costa 

□ terras insulares (ilhas, arquipélagos, recifes) 

□ outros. Quais? _________________________________ 

 

8. O PNA possui Plano de Manejo? 

□ SIM. Data de realização:_________________.  

Quais os envolvidos na sua realização?________________________________ 

□ NÃO 

 

9. O PNA conta com o apoio de alguma organização/entidade? 

□ SIM. Qual (is) organização/entidade(s)?_______________________________________ 

□ NÃO. 

 

10. Assinale que tipo de apoio o PNA tem recebido: 

□ assessoria científica                        □ apoio na criação do PNA 

□ assessoria técnica                  □ apoio na elaboração de Plano de Manejo para o PNA 

□ assessoria financeira                       □ apoio na implantação do PNA 

□ doações                                           □ na gestão do PNA 

□ divulgação                                       □ outros. Quais? 

□ incentivos fiscais 

 

11. Quais os principais problemas enfrentados pelo PNA? 

 quanto aos limites da propriedade e da reserva 

 falta de apoio 

 dificuldades financeiras 

 dificuldades na divulgação 
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 desmatamento 

 queimadas 

 caça 

 outros. Quais? 

 

 

B. QUANTO AOS ASPECTOS RELACIONADOS À VISITAÇÃO E AO ECOTURISMO 

(Responda somente se alguma dessas atividades estiver sendo desenvolvida no PNA): 

 

12. Acesso ao público 

Dias de visitação: Horários: 

Quais são os dias abertos à visitação? 

____________________________________________________ 

 

 

Preço do ingresso: R$__________adulto/ R$ _______ criança 

 

 

Preço diferenciado: R$__________. Tipo de público: 

____________________________________________________ 

 

 

 

13. Tempo necessário para conhecer a PNA: 
 
□ Horas 

□ Pernoite 

□ Mais de 1 dia 

□ Mais de 2 dias 

 

14. Assinale as atividades desenvolvidas no PNA e/ou no município: 

 

Atividades PNA Município 

Trilhas interpretativas     

Arvorismo     

Cavalgadas      

Cicloturismo (passeios de bicicleta)     

Observação de animais     

Programa de educação ambiental para visitantes     

Programa de educação ambiental para comunidade 
local 

    

Pesca     

Caça     

Cursos e treinamentos     

Atividades de aventura (rapel, rafting, escalada, 
outro) 

    

Outras     

Quais?_________________________________     

 

15. Assinale os equipamentos e serviços existentes no PNA? 

 

Atividades PNA Município 

hospedagem. Que 
tipo?____________________________ 

    

instalações de alimentação. Que 
tipo?________________ 
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loja de artesanato     

serviços de guia ou condutores locais     

centro de interpretação ambiental / centro de 
visitantes 

    

centro de eventos     

alojamento para pesquisadores     

áreas de contemplação (mirantes, belvederes)     

Estacionamento     

Sanitários     

Outros     

Quais?_________________________________     

 

16. Está estipulada a capacidade de carga ou limitação para a entrada de visitantes no PNA? 

□ SIM. Qual é essa capacidade?______________________________________ 

□ NÃO 

 

17. Há controle de visitação no PNA?   

□ SIM. Quantos visitantes o PNA recebeu no último ano? __________________ 

□ NÃO 

 

18. Quanto à sazonalidade da visitação, indique os meses do ano de: 

Alta temporada:____________________________________________________________________ 

Baixa temporada:___________________________________________________________________ 

 

19. Quanto à origem dos visitantes, marque a frequência conforme a escala:  

(1) pouco frequente (2) frequência média (3) muito frequente  

 

 outros países          

 outros municípios da região 

 outros estados         

 do próprio município 

 

20. Quanto às características dos visitantes, marque a frequência conforme a escala: 
 
         (1) pouco frequente (2) frequência média (3) muito frequente  

 
Características dos visitantes Especificações 

Faixa etária 

 jovens (18 a 29) 

 adultos (30 a 60) 

 idosos (acima de 60) 

Tamanho do grupo 
 pequenos grupos (até 5 indivíduos) 

 grandes grupos (mais de 5 indivíduos) 

Estudantes 
 escolares 

 universitários 

Outros 

 famílias 

 pesquisadores 

 outros. Quais? ____________________________ 

 

21. Quanto ao desenvolvimento do ecoturismo no PNA: 

a) Tem demonstrado ser positiva economicamente para gestão do PNA?      

□ SIM   □ NÃO 
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b) O valor investido em equipamentos/serviços foi recuperado com as atividades desenvolvidas no 

PNA? 

□ SIM   □ NÃO 

 

c) O PNA é considerado um atrativo ecoturístico do município ou região?    

□ SIM   □ NÃO 

 

22. Se existem pessoas da comunidade local trabalhando no PNA, assinale em que funções: 

 

□ guias / condutores locais  

□ voluntários 

□ serviços gerais (manutenção, hospedagem, alimentação) 

□ pesquisadores 

□ venda de artesanato e outros produtos  

□ técnicos de manejo 

□ outros. Quais? ________________________ 

 

23. Assinale as preocupações socioambientais da gestão da PNA e cite exemplos: 

 
□ consumo de energia: ______________________________________________________________ 

□ consumo de água: ________________________________________________________________ 

□ tratamento do esgoto: _____________________________________________________________ 

□ tratamento do lixo: ________________________________________________________________ 

□ informações ao visitante:____________________________________________________________ 

□ participação da comunidade local:____________________________________________________ 

□ capacitação de funcionários:_________________________________________________________ 

□ construções e instalações: __________________________________________________________ 

□ utilização de veículos: _____________________________________________________________ 

□ tipo de alimento: __________________________________________________________________ 

□ controle de impactos ambientais: _____________________________________________________ 

□ outras ações relevantes: ___________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

INSTRUMENTO DE PESQUISA APLICADO AOS RESIDENTES DE NOVO AIRÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA 

 
Pesquisadora: Márcia Ferreira de Oliveira 
Orientador: Paulo dos Santos Pires 
Contatos: marcia_fra@hotmail.com 

Questionário de pesquisa B/n.: ________ 
Data: _____/_____/_________ 
Local:  
Nome:  

Prezado (a) Sr.(a).: 
Estamos realizando uma pesquisa sobre o Parque Nacional de Anavilhanas: Um Estudo sobre 
Ecoturismo em Unidades de Conservação no Estado do Amazonas, a ser apresentada como 
Dissertação no Mestrado em Turismo e Hotelaria, Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina. 
Sua participação é voluntária e de grande importância para este trabalho. Desde já, agradecemos 
sua colaboração. 

 
 

A- Perfil do Entrevistado (Marque um X nos números entre parênteses) 

1. Escolaridade  
(1) Sem Escolaridade         (2) Ensino 
Fundamental  
(3) Ensino Médio                (4) Ensino Superior 

2. Sexo  
(1) Masculino  
(2) Feminino  

3. Idade: ______ anos 
4. Renda familiar: R$ 
__________ 
5. Ocupação: 
__________________ 

 
 

BLOCO 1 - IMPACTOS ECONÔMICOS 
 

B – Qual a sua opinião em relação a cada uma das afirmações abaixo: 

Afirmativas 

Concordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

6. O Parque Nac. de Anavilhanas é 
o principal atrativo turístico do 
município.   

(5) (4) (3) (2) (1) 

7. O ecoturismo no PNA permite criar 
emprego para os moradores do meu 
município. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

8. Há mais oportunidades de negócio 
no meu município (procura por 
acomodações, restaurantes e bares) 
devido ao desenvolvimento do 
ecoturismo no PNA. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

9. O ecoturismo no PNA provoca a 
subida dos preços dos produtos e 
das propriedades. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

10. O comércio e os serviços no meu 
município melhoraram devido ao 
ecoturismo (médicos, bancos, 
aluguel de veículos, indústrias 
caseiras, lojas de artesanatos, 
atrações turísticas – festas). 

(5) (4) (3) (2) (1) 

11. O ecoturismo tem agravado as 
desigualdades sociais porque os 
benefícios econômicos são limitados 
a poucas pessoas. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

12. A maior parte dos 
empreendimentos turísticos no 
município pertence e é gerida por 
moradores locais (hotéis, pousadas, 
restaurantes e bares). 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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13. O ecoturismo no PNA tem 
contribuído para a qualificação da 
mão-de-obra no município (guias de 
ecoturismo, ajudantes de vendas, 
garçons). 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 

BLOCO 2 – IMPACTOS SOCIOCULTURAIS E AMBIENTAIS 

B – Qual a sua opinião em relação a cada uma das afirmações abaixo: 

Afirmativas 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Parcialmente 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

14. O ecoturismo no PNA tem 
contribuído para a introdução de 
novas tecnologias no meu 
município (internet, sistemas de 
comunicação, energia, TV digital). 

(5) (4) (3) (2) (1) 

15. A qualidade da infraestrutura e 
dos serviços públicos (ensino, 
saúde, lazer, transporte, estrada, 
etc.) tem melhorado devido ao 
ecoturismo no PNA. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

16. O ecoturismo no PNA ajuda a 
preservar os usos e costumes 
tradicionais do meu município 
(cultura). 

(5) (4) (3) (2) (1) 

17. O ecoturismo no PNA tem 
provocado o estrago/ deterioração 
de locais de importância histórica e 
cultural. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

18. O ecoturismo tem estimulado a 
preservação do meio ambiente no 
PNA e a organização do espaço 
urbano no meu município. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

19. O ecoturismo tem contribuído 
para diminuir a poluição do meio 
ambiente no município (lixo, rio 
sujo...). 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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APÊNDICE C 

INSTRUMENTO DE PESQUISA APLICADO AOS DONOS DE 

EMPREENDIMENTOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA 

 
Pesquisadora: Márcia Ferreira de Oliveira 
Orientador: Paulo dos Santos Pires 
Contatos: marcia_fra@hotmail.com 

Questionário de pesquisa B/n.: 
________ 
Data: _____/_____/_________ 
Local: 
_______________________________ 

Prezado (a) Sr.(a).: 
Estamos realizando uma pesquisa sobre o Parque Nacional de Anavilhanas: Um Estudo sobre 
Ecoturismo em Unidades de Conservação no Estado do Amazonas, a ser apresentada como 
Dissertação no Mestrado em Turismo e Hotelaria, Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina. 
Sua participação é voluntária e de grande importância para este trabalho. Desde já, agradecemos 
sua colaboração. 

 

 
A – Perfil do Entrevistado 

1. Escolaridade  
(1) Sem Escolaridade         (2) Ensino 
Fundamental  
(3) Ensino Médio                (4) Ensino 
Superior 

2. Sexo  
(1) Masculino  
(2) Feminino  

3. Idade: ______ anos 
4. Renda familiar: R$ 
____________ 
5. Ocupação: 
___________________ 
6. 
Naturalidade:_________________ 
7. Ano de início do negócio: 
_______ 

 
BLOCO 1 - IMPACTOS ECONÔMICOS 

 
B – Qual a sua opinião em relação a cada uma das afirmações abaixo: 

Afirmativas 

Concordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

8. O Parque Nac. de Anavilhanas (PNA) 
é um atrativo turístico do município. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

9. O empreendimento é sua principal 
fonte de renda 

(5) (4) (3) (2) (1) 

9. Há mais oportunidades de negócio no 
meu município (procura por 
acomodações, restaurantes e bares) 
devido ao desenvolvimento do 
ecoturismo no PNA. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

10. Utiliza o nome do PNA no slogan, 
publicidade ou como atrativo para o 
hotel ou empreendimento. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

11. O ecoturismo no PNA já me fez 
buscar financiamentos para melhorar o 
empreendimento. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

12. O ecoturismo no PNA estimula a 
criação de novas empresas, 
diversificando a economia local. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

13. O comércio no meu município 
melhorou devido ao ecoturismo no PNA. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

14. O ecoturismo no PNA tem 
contribuído para a qualificação da mão-
de-obra no município (guias de 
ecoturismo, ajudantes de vendas, 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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garçons). 
15. O ecoturismo no PNA tem 
contribuído para o aumento de 
contratação de funcionários. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

16. O ecoturismo no PNA provoca a 
subida dos preços dos produtos e das 
propriedades. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 
 
 

BLOCO 2 – IMPACTOS SOCIOCULTURAIS E AMBIENTAIS 
 
B- Qual a sua opinião em relação a cada uma das afirmações abaixo:  

Afirmativas 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Parcialmente 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

17. A qualidade da 
infraestrutura e dos serviços 
públicos (ensino, saúde, 
transporte, estrada, etc.) tem 
melhorado devido ao 
ecoturismo no PNA. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

18. O ecoturismo no PNA tem 
contribuído para a introdução 
de novas tecnologias no meu 
município (internet, sistemas 
de comunicação, energia, TV 
digital). 

(5) (4) (3) (2) (1) 

19. O ecoturismo no PNA 
ajuda a preservar os usos e 
costumes tradicionais do meu 
município (cultura). 

(5) (4) (3) (2) (1) 

20. O ecoturismo no PNA tem 
provocado o estrago/ 
deterioração de locais de 
importância histórica e 
cultural. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

21. O ecoturismo tem 
estimulado a preservação do 
meio ambiente no PNA e a 
organização do espaço 
urbano no meu município. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

22. O ecoturismo tem 
contribuído para diminuir a 
poluição do meio ambiente no 
município (lixo, rio sujo...). 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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APÊNDICE D 

Instrumento de pesquisa aplicado aos condutores/guias de visitantes 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA 

 

Pesquisadora: Márcia Ferreira de Oliveira 

Orientador: Paulo dos Santos Pires 

Contatos: marcia_fra@hotmail.com 

 

Questionário de pesquisa E/n.: ________ 

Data: _____/_____/_________ 

Local: 

_______________________________ 

 
Prezado (a) Sr.(a).: 

Estamos realizando uma pesquisa sobre o Parque Nacional de Anavilhanas: Um Estudo sobre 

Ecoturismo em Unidades de Conservação no Estado do Amazonas, a ser apresentada como 

Dissertação no Mestrado em Turismo e Hotelaria, Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina. 

Sua participação é voluntária e de grande importância para este trabalho. Desde já, agradecemos 

sua colaboração. 

 

 

I - DEPENDÊNCIA DA ATIVIDADE ECOTURÍSTICA 

I1. Você depende dos recursos gerados com a atividade turística para se manter? 

(   ) Sim há dependência  (   ) Não há dependência 

 

I. 2. Em relação a sua atividade, você percebe a possibilidade de melhoria? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Como? ____________________________________________________ 

 

II - Lucratividade 

II. 3 Em termos do retorno financeiro da atividade turística, como a avaliaria: 

(   ) Muito bom 
(   ) Bom, mas ainda pode melhorar 
(   ) Razoável 
(   ) Ainda avaliando 
(   ) Decepcionado 
 

IV - Capacidade de Planejamento 

IV. 1 Tem crescido o número de turistas no PNA? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Não sei dizer 

 

IV.2 De modo objetivo, trace o perfil do turista que visita o PNA e Novo Airão quanto: 

Origem:____________________________________________________________________ 

Faixa Etária:________________________________________________________________ 

Tempo médio de permanência no PNA e NA:______________________________________ 

Vem em grupo ou sozinho:_____________________________________________________ 

mailto:marcia_fra@hotmail.com


 

 

116 

APÊNDICE E 

Roteiro de entrevista semi-estruturada aplicada ao gestor do poder público 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA 

 

Pesquisadora: Márcia Ferreira de Oliveira 

Orientador: Paulo dos Santos Pires 

Contatos: marcia_fra@hotmail.com 

 

Data: _____/_____/_________ 

Local: 

_______________________________ 

 

Prezado(a) Sr(a).: 

Estamos realizando uma pesquisa sobre o Parque Nacional de Anavilhanas: Um Estudo sobre 

Ecoturismo em Unidades de Conservação no Estado do Amazonas, a ser apresentada como 

Dissertação no Mestrado em Turismo e Hotelaria, Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina. 

Sua participação é voluntária e de grande importância para este trabalho. Desde já, agradecemos 

sua colaboração. 

 

 
1. De que forma essa entidade/organização se relaciona com a questão das UC? 

2. Que tipo de objetivos tem sido percebido nos processos de criação de UCS? 

3. Qual a relação do PNA com a conservação dos ecossistemas? 

4. O que representa o ecoturismo no PNA? 

5. Quais as principais dificuldades encontradas no processo de criação e implementação do 

PNA? 

6. Quais as perspectivas quanto ao PNA? E quanto ao ecoturismo nesses espaços? 
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