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1. APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta os resultados das pesquisas de dados secundários e primários coletados 
sobre o Parque Nacional de Anavilhanas e o seu entorno contemplado no Diagnóstico da Cadeia 
Produtiva do Turismo em Parques Nacionais no Brasil e entorno, segundo contrato estabelecido 
entre a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA) e a VB 
Marketing e Negócios. O estudo faz parte do Projeto de Fomento do Turismo em Parques Nacionais e 
Entorno, objeto do Convênio número 724434/2009, firmado entre a ABETA e o Ministério do 
Turismo.  

O objetivo geral do trabalho foi elaborar um diagnóstico da cadeia produtiva do turismo relacionada 
a cada um dos cinco Parques Nacionais (PARNAS) e os municípios do entorno (porta de entrada), 
definidos pelos gestores do projeto, conforme Tabela 1. 

TABELA 1 
PARNAS pesquisados e municípios do entorno 

PARNA Municípios considerados no entorno 

Anavilhanas Manaus e Novo Airão 

Fernando de Noronha Fernando de Noronha 

Chapada dos Veadeiros Alto Paraíso de Goiás (incluindo Vila de São Jorge) e Cavalcante 

Serra dos Órgãos Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo 

Aparados da Serra Cambará do Sul e Praia Grande 

 
Mais especificamente o estudo buscou: 
 

a) Mapear os agentes econômicos, sociais e políticos e as forças externas que compõem o entorno e 
o ambiente interno aos parques selecionados; 

b) Levantar as atividades e o modus operandi desses agentes; 
c) Estudar as relações entre os “nós” da cadeia, por meio de um levantamento qualitativo de 

percepções dos principais agentes; 
d) Identificar os pontos fortes e fracos da cadeia produtiva do turismo; 
e) Identificar as organizações sociais existentes no destino; 
f) Compreender a relação e a percepção atual dos empresários e da comunidade em relação ao 

parque e vice e versa; 
g) Conhecer a percepção e impressões dos turistas sobre o destino, o parque e a cadeia produtiva. 

 

O documento traz um capítulo sobre os aspectos metodológicos considerados no trabalho, no qual 
discorre-se brevemente sobre os norteadores teóricos do estudo, pesquisas recentes sobre o tema e 
sobre a técnica de estudos de caso. Em seguida, são apresentados os dados secundários levantados 
sobre o Parna Anavilhanas e seu entorno. O conjunto de informações sobre os municípios serve 
como pano de fundo para os tópicos seguintes, na medida em que são fortes determinantes da 
estrutura atual da cadeia do turismo local. O capítulo quatro apresenta os resultados das pesquisas 
primárias sobre o turismo na região e está estruturado em dois grupos: resultados da pesquisa 
quantitativa com os elos da cadeia e resultados qualitativos com o mesmo público. Já o capítulo 
cinco traz as percepções de moradores de turistas e por fim, tem-se as considerações finais do 
estudo. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Diante da complexidade do estudo de uma cadeia produtiva do turismo, optou-se pela adoção da 
técnica de estudo de caso para abordar cada um dos Parnas. Antes, porém, de apresentar o desenho 
da pesquisa, faz-se necessário discorrer brevemente sobre os pressupostos teóricos que o 
orientaram. 

O conceito de cadeia produtiva no turismo 

Cadeia produtiva é uma sucessão de operações integradas (ou estágios técnicos de produção e de 
distribuição), das quais participam diversas unidades interligadas. Essa integração envolve as 
atividades de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, os serviços 
de apoio (assistência técnica, crédito), todo o fornecimento de serviços e insumos, máquinas e 
equipamentos e o aparato tecnológico e institucional legal, normativo e regulatório - até a chegada 
do produto ou serviço aos consumidores finais. Envolve agentes econômicos e as relações entre eles. 
É formada por uma série de nós, ligados por transações. Cada nó envolve uma atividade específica e 
deve agregar valor ao produto ou serviço em questão. 

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 2008) afirma queo ponto 
de partida para se criar uma cadeia produtiva no turismo é a existência de um produto ou um 
atrativo turístico. Este produto ou atrativo servirá como base para o desenvolvimento de outras 
atividades do setor, agindo como indutor e integrador dessas atividades no território:  

O produto ou o atrativo funciona como gerador de uma rede de serviços 
apoiados no desenvolvimento de uma infraestrutura local e regional, cuja 
dinâmica pode promover o incremento dos fluxos de informação, 
produção, inovação e consumo, que, adequadamente geridos, permitem ao 
turismo atuar como vetor da economia dentro de parâmetros de 
sustentabilidade. (IPARDES, 2008, p. 3) 

Dessa forma, a cadeia produtiva do turismo é dependente de uma infraestrutura multisetorial. Para 
Souza (2003), essa infraestrutura engloba três elementos: 

a) Empresas líderes: meios de hospedagem (hotéis, pousadas, motéis, albergues e 
extrahoteleiros - acampamentos, colônia de férias, pensões, leitos familiares); agências de 
viagem; operadoras turísticas; empresas de alimentação turística (restaurantes, bares, casas 
de chá, cervejarias, casa de suco); empresas de entretenimento (parques de diversão, clubes, 
estádios, ginásios, marinas, boates, casas de espetáculo, cinema, teatro); empresas 
vendedoras de artesanatos e produtos típicos; centros comerciais e galerias de arte; 

b) Provedores de serviços: transportadoras (aéreas, terrestres, marítimas); informações 
turísticas; locadoras de veículos; atendimento a veículos (oficinas); centros de convenções; 
parques de exposições; auditórios; fornecedores de alimentação; construção civil; artesãos; 
sistema de comunicação; serviços de energia elétrica; 

c) Infraestrutura de apoio: escolas de turismo; serviços de elaboração de projetos; assistência 
técnica (consultoria especializada); infraestrutura física (estradas, aeroportos, terminais 
rodoviários e hidroviários, saneamento básico etc.); instituições governamentais; 
telecomunicações; sistema de segurança; sistema de seguros; convênio com universidades; 
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representações diplomáticas; casas de câmbio e bancos; equipamento médico e hospitalar; 
serviços de recuperação do patrimônio público; administração dos resíduos sólidos e 
preservação do meio ambiente.  

A cadeia produtiva do turismo engloba empresas e atores de diversas atividades econômicas em prol 
do desenvolvimento local e regional. Para dar certo, seus componentes devem investir na 
diferenciação e inovação de produtos e serviços para que os turistas fiquem satisfeitos e retornem ao 
destino. A competição saudável entre os atores da cadeia é importante para que haja crescimento e 
fortalecimento constante da atividade turística, o que requer controle para cultivar os pontos fortes 
e eliminar os pontos fracos da cadeia com o objetivo maior de mantê-la sempre produtiva. 

Assim, entender a cadeia produtiva do turismo significa compreender as relações entre todos os seus 
componentes. Os atores devem trabalhar juntos com o foco no consumidor final, o turista, 
empreendendo ações sustentáveis e que tragam benefícios para todos. A Figura 1 ilustra a 
complexidade da cadeia produtiva do turismo e os fatores que a afetam.  

 
Figura 1: Cadeia produtiva do turismo  
Fonte: FAPEC, 2006 
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Ampliando o conceito de cadeia produtiva, o modelo de arranjos produtivos locais (APLs)1 é utilizado 
para melhorar a competitividade das empresas, com contribuições bastante discutidas para o 
desenvolvimento local. Simplificadamente, os APLs representam redes de empresas ligadas pela 
mesma cadeia produtiva, fortemente interdependentes e intensamente articuladas. Nele, as 
empresas são integradas em sistemas colaborativos de produção e inovação, formando parcerias e 
alianças estratégicas. Segundo esse conceito, as empresas organizadas nesse arranjo têm posição 
mais competitiva do que aquelas que atuam de forma isolada. Assim, diz-se que “arranjo produtivo 
local, sistema produtivo local ou ainda cluster são termos utilizados para representar aglomerados de 
atividades produtivas, localizadas em determinado espaço geográfico, que possuem grande afinidade 
econômica e são desenvolvidas por empresas autônomas de pequeno, médio e até de grande porte, 
intensamente articuladas, formando um ambiente de negócios onde prevalecem relações de 
recíproca confiança entre as diferentes partes envolvidas” (PORTER, 2000). Essas empresas recebem 
apoio de instituições provedoras de recursos humanos, financeiros e de infraestrutura. A interação 
entre as empresas e as instituições gera capacidade de inovação e conhecimento específico.  

Embora exista uma corrente de pesquisadores que defenda que os APLs nascem espontaneamente, 
ou seja, não podem ser “artificialmente” constituídos, há os que defendem que o setor público e as 
instituições coletivas são fundamentais na sua identificação e fortalecimento. 

Nessa linha, o SEBRAE-MA (2004) define os objetivos de um Arranjo Produtivo Local de Turismo 
(APTur) com enfoque na sustentabilidade da região, envolvendo o crescimento equilibrado dos 
produtos turísticos; a geração de ofertas compatíveis com a infraestrutura a ser 
implantada; orientados por normas e regulamentos previamente estabelecidos; a consolidação do 
emprego e renda da população e o aumento da qualidade de vida. Os objetivos descritos só serão 
alcançados por meio de planejamento. Nas teorias sobre clusters é possível encontrar estratégias 
norteadoras que garantirão o sucesso dessas organizações. Toledo, Voldés e Pellero (2002) apontam 
três:  

 
a) Estratégia competitiva: a competição saudável entre as empresas é fundamental para o 

crescimento e elevação do padrão de um APL. Este tipo de competição exige estratégias 
atualizadas e constante inovação para satisfazer as necessidades do cliente; 

b) Estratégia cooperativa: tem como objetivo principal o estreitamento das relações entre as 
organizações regionais, para criar uma rede em busca de objetivos comuns; 

c) Estratégia de relacionamento com o cliente: tem por objetivo satisfazer as necessidades, 
desejos e expectativas do cliente. 

No caso de APLs do Ecoturismo ou do Turismo de Aventura, Ruschmann e Bordini (2006) apresentam 
os aspectos que devem ser levados em conta para identificar os agentes e operadores dos 
segmentos, bem como a atuação desses no destino. São eles:  

a) Localização do empreendimento; 
b) Locais de atuação; 
c) Relacionamento institucional; 

                                                           
1
 Os APLs também são conhecidos como clusters. 
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d) Verificar os equipamentos e serviços necessários para a operação dos roteiros e atividades; 
e) Identificar fornecedores de equipamentos; 
f) Caracterizar o público-alvo dos roteiros e atividades; 
g) Medidas preventivas praticadas pelos operadores; 
h) Analisar ações com possibilidade de ação conjunta; 
i) Formas de ordenamento e de normatização; 
j) Definir parâmetros para a orientação das iniciativas de APLs – seja de agentes ou de 

fornecedores de materiais e equipamentos. 

Estudos recentes sobre o tema 

Por ser uma atividade multisetorial, várias teorias tentam sistematizar o turismo de forma clara e 
objetiva para apresentar as relações entre os prestadores de serviço na atividade. As mais comuns 
são as abordagens sobre cadeia produtiva, clusters e, mais recentemente, redes. 

Muitos autores concordam que ainda não existe uma teoria que compreenda o turismo em sua 
totalidade, justamente por essa característica complexa de ser multisetorial.  

Garrido (2001) faz uma extensa análise sobre clusters, cadeias e redes no turismo. O objetivo maior 
de seu estudo foi investigar o modelo organizacional mais adequado para representar a atividade. De 
acordo com a autora, o modelo de cadeia produtiva representa o turismo parcialmente, apenas para 
a integração horizontal de empresas. 

A teoria de clusters já parece ser mais adequada em se tratando da sistematização turística. Os 
clusters congregam empresas de portes diferenciados e empresas de diversos setores. Além disso, o 
cluster se baseia na premissa de estratégia competitiva que visa à troca de informações e a 
sustentabilidade do aglomerado. 

Já a abordagem de redes traz uma nova visão para a organização do turismo. Essa teoria, mais 
holística, permite a troca de informações, construção de padrões de comunicação, confiança, 
cooperação, planejamento conjunto, redução de riscos para os empreendimentos e aumento da 
produtividade e competitividade no mercado global.  

Reforçando esse conceito de redes, Teixeira e Beber (2007) publicaram um estudo sobre as redes de 
cooperação e desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul. A pesquisa retrata a cooperação entre 
o setor público e privado e demonstra a importância desse tipo de associação no fortalecimento das 
organizações. 

Em 2006, a Fundação Cândido Rondon em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e 
à Cultura (FAPEC)2 e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas (SEBRAE) publicaram um 
relatório sobre a cadeia produtiva do Mato Grosso do Sul. Foram analisadas as cadeias produtivas de 
Bonito, Corumbá e Bodoquena. As conclusões mostram que a cadeia está mais bem articulada em 
Bonito, mas ainda existem conflitos a serem resolvidos. Oliveira, Pinheiro e Brum (2008) confirmam 
essa fragilidade ao analisarem, especificamente, a cadeia produtiva do turismo em Corumbá. No 

                                                           
2
A FAPEC foi criada em 1982, com a finalidade essencial de prestar suporte técnico-financeiro às atividades 

desenvolvidas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nos campos da pesquisa, do ensino e da 
extensão. 
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Paraná também existem problemas de articulação entre os empresários e o governo, como mostra o 
relatório do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES)3 , publicado em 
2008. 

No Brasil, estudos sobre clusters turísticos foram realizados em Bonito e na Bahia. Barbosa e 
Zamboni (2000) descreveram a formação do cluster de Bonito e identificaram deficiências como o 
baixo envolvimento entre os atores, característica essencial para esse modelo de gestão funcionar. 
Na Bahia, foi criado o Cluster de Entretenimento Cultura e Turismo. Souza e Neto (2007) analisaram o 
cluster baiano e constataram que as atividades mais representativas no setor no estado são: 
alimentação, transporte e hospedagem. No estudo, os autores ainda traçam o perfil dos envolvidos 
com o turismo no estado. 

Comumente, as atividades mais fortalecidas em uma cadeia produtiva do turismo são os meios de 
hospedagem, alimentação e transportes. São áreas de atuação em que estão concentrados mais 
empreendimentos, favorecendo a formação de alianças e parcerias. Além disso, são serviços 
utilizados pela população local no cotidiano, sendo os meios de hospedagem utilizados em menor 
escala. 

Em 2009, Lacerda e Ferreira estudaram o desenvolvimento local e o turismo em Gravatá e Recife, no 
Pernambuco. As autoras chamaram de anti desenvolvimento a forma como os municípios tratam o 
turismo. Falta sinergia entre a iniciativa pública, privada e sociedade, características observadas em 
outras localidades turísticas. 

No mesmo ano, o Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas lançou um 
estudo de competitividade dos 65 destinos indutores do desenvolvimento turístico regional. A 
pesquisa avaliou os municípios em 13 dimensões: infraestrutura geral, acesso, serviços e 
equipamentos turísticos, atrativos turísticos, marketing e promoção do destino, políticas públicas, 
cooperação regional, monitoramento, economia local, capacidade empresarial, aspectos sociais, 
ambientais e culturais. O objetivo foi analisar a competitividade e a cadeia produtiva do turismo nos 
municípios. Os resultados são coerentes com os estudos anteriores. Algumas regiões ainda estão 
despreparadas e convivem com uma fraca articulação entre os atores do turismo. 

No cenário externo, a Conservação Internacional do Equador (2009) elaborou um plano de estratégia 
competitiva para o Parque Nacional de Sangay. O estudo traz uma ampla análise sobre toda a 
estrutura do Parque, bem como comparações entre o perfil do visitante nos anos 2000 e 2008. O 
modelo de avaliação no Equador pode ser utilizado para medir o nível competitivo dos parques no 
Brasil e a cadeia produtiva que se forma ao redor do atrativo. 

Colocados os principais conceitos que embasaram este projeto, apresenta-se a técnica escolhida para 
tratar os objetos de estudo. 

  

                                                           
3
 O IPARDES é uma instituição de pesquisa vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 

Geral (SEPL) do Paraná. Sua função é estudar a realidade econômica e social do Estado para subsidiar a 
formulação, a execução, o acompanhamento e a avaliação de políticas públicas. 
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O estudo de caso como estratégia da pesquisa 

“Um método de olhar para a realidade social”, tal é a expressão utilizada por Goode e Hatt (1973, 
p.421) ao começarem a discorrer sobre o estudo de caso. Os referidos autores procuram deixar claro 
que, ao contrário de ser uma técnica específica, o estudo de caso é um método de organizar os 
dados sociais, com o intento de conservar o caráter unitário do objeto social sob análise, ou seja, “é 
uma abordagem que considera qualquer unidade social como um todo.” (GOODE; HATT, 1973, 
p.422). 

Yin (2005), um dos autores mais proeminentes quando se trata da literatura a respeito de estudo de 
caso, afirma que este é caracterizado pela investigação profunda de fenômenos contemporâneos 
inseridos em um contexto específico da realidade, quando não se pode manipular comportamentos 
ditos relevantes e os limites entre fenômeno e contexto ensejam contornos pouco discerníveis. 

O estudo de caso, por assim dizer, é inserido em uma perspectiva de descrição abrangente/holística, 
conduzida de maneira sistemática e intensiva, acerca de uma instância particular, um fenômeno ou 
unidade social. Consiste na delimitação de um objeto de estudo e áreas para um aprofundamento e 
compreensão dos fatos. (MERRIAM apud CUTLER, 2004). Eisenhardt (1989) reforça com a observação 
de que o estudo de caso é uma estratégia metodológica que enfoca a compreensão de dinâmicas 
presentes dentro de uma configuração singular. Neste sentido, os estudos de casos podem ser 
usados para atingir as seguintes metas: (i) prover descrição; (ii) testar teoria; e (iii) gerar teoria. 

De maneira geral, os estudos de caso, que representam uma estratégia adequada quando se está 
diante de indagações do tipo “como” e “por que” (YIN, 2005), podem ter como unidades de análise 
um indivíduo, uma organização, um programa, um grupo social, um conjunto de relações ou 
processos. (GOODE; HATT, 1973; STAKE, 1978; GODOY, 1995; SOY, 1997; YIN, 2005). Cada objeto de 
estudo, por sua vez, apresenta-se como profundamente conectado às questões políticas, sociais, 
históricas ou pessoais do contexto no qual está inserido, o que fornece ampla gama de possibilidades 
para a pesquisa e, consequentemente, adiciona complexidade ao estudo de caso. 

Inúmeros pesquisadores nas áreas da psicologia, sociologia, ciência política, trabalho social, 
administração, economia e planejamento social adotam o estudo de caso como estratégia de 
pesquisa, sendo que em todos estes campos de conhecimento a finalidade última para tal repousa na 
busca de compreender fenômenos sociais complexos. (SOY, 1997; YIN, 2005). Por exemplo, Bonoma 
(1985) destaca, especificamente, a adequabilidade do estudo de caso para a investigação de 
aspectos do comportamento gerencial, pelo fato de o método ser sensível ao contexto e às restrições 
temporais. 

Exploratórios, descritivos e explanatórios são os três tipos de estudos de casos propostos por Yin 
(2005). Estudos de caso exploratórios enfatizam a pesquisa e se caracterizam pela investigação de 
atividades ou processos complexos fortemente ligados ao contexto social em que ocorrem, com o 
intuito de criação de teorias e hipóteses explicativas; utiliza uma investigação de larga escala, pois 
normalmente ocorre quando muito pouco é conhecido sobre o problema. O estudo de caso do tipo 
descritivo tem como meta a análise da natureza do objeto de estudo em pontos bastante específicos 
e com grande nível de detalhamento utilizando uma teoria previamente definida; um exemplo de 
seu uso seria nas terapias e diagnósticos da medicina. No que concerne ao estudo de caso 
explanatório, diz-se que o seu objetivo é traçar um panorama de um fenômeno qualquer com 
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explicações muito específicas e concisas extraídas de um estudo descritivo, mostrando como uma 
situação é na realidade, familiarizando o estudioso com a situação em questão, além de estabelecer 
um conjunto de relações causais; são usados para confirmar ou rejeitar fatos anteriores, 
conhecimentos ou descrições associadas com o objeto da pesquisa. (YIN, 2005). 

Os estudos de caso também são classificados tendo em vista o número de unidades de análise que 
compõem dada pesquisa. Primeiramente, existe o chamado estudo de caso único, o mais simples, 
que é uma descrição ilustrativa de apenas um evento ou ocorrência singular. Já quando o estudo 
abarca uma investigação profunda de dois ou mais sujeitos, duas ou mais instituições, a classificação 
pertinente torna-se ‘estudos de caso múltiplos’. Lembrando que existe ainda o tipo de estudo de 
caso conhecido como longitudinal, que promove a análise de certo fenômeno durante um extenso 
período de tempo, permitindo, portanto, uma reflexão acerca das mudanças e ajustamentos que 
ocorreram ao longo do mesmo. (EISENHARDT, 1989; GODOY, 1995; SOY, 1997; HANCOCK, 1998; YIN, 
2005) 

Levando em consideração a presente pesquisa, pode-se afirmar que os cinco parques selecionados – 
Anavilhanas, Aparados da Serra, Chapada dos Veadeiros, Fernando de Noronha e Serra dos Órgãos – 
conformam estudos de caso múltiplos e explanatórios. A intenção, ao adotar tal estratégia 
metodológica, era buscar descrições muito específicas e concisas, mediante dados secundários e 
primários, sobre cada um dos PARNAS, tentando estabelecer, por conseguinte, um panorama sobre o 
estágio atual da cadeia produtiva de seus entornos, de modo a subsidiar um redesenho consistente e 
sustentável das mesmas.  

No que tange às evidências para um estudo de caso, as quais podem ser de caráter qualitativo ou 
mesmo quantitativo (EISENHARDT, 1989; SOY, 1997; GODOY, 1995; YIN, 2005), Yin (2005) afirma que 
as mesmas são oriundas de fontes distintas, nomeadamente: documentos, registros em arquivo, 
entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. Aliás, Soy (1997) ressalta 
que uma força fundamental do método de estudo de caso relaciona-se à possibilidade de uso de 
múltiplas técnicas no processo de coleta ou reunião dos dados, o que remete a uma ideia de maior 
consistência e acurácia em relação aos julgamentos dos pesquisadores. 

Mais uma vez, é pertinente dizer que, para o caso desta pesquisa, as técnicas de coleta de evidências 
consistiram basicamente em: consideração de dados secundários; levantamentos de documentos 
internos dos Ministérios do Turismo e  do Meio Ambiente, do ICMBio e da ABETA sobre cada PARNA; 
pesquisa eletrônica e telefônica com questionários enviados ou aplicados aos integrantes de cada 
cadeia; entrevistas pessoais em profundidade com meios de hospedagem rurais e urbanos, agências 
de viagem e operadores turísticos especializados ou não, associações de guias, condutores ou 
monitores, empresas de alimentação turística, empresas de entretenimento, centros  de convenções, 
parques de exposições, diversão, comerciais e galerias de arte, artesãos e empresas vendedoras de 
artesanato e produtos típicos, empresas transportadoras, locadoras  e associações de condutores de 
veículos, escolas de turismo, órgãos governamentais, entidades de fomento, representantes dos 
Parques Nacionais e lideranças; entrevistas pessoais com moradores e turistas, por amostragem; 
observação direta e participante, tendo os pesquisadores visitado atrativos e experimentado 
atividades em cada destino, além de conviver, durante cerca de dez dias, com a comunidade local, 
participando de eventos e do cotidiano em geral. 
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Contudo, a falta de dados atualizados sobre aspectos demográficos, sociais e econômicos, oriundos 
no Brasil, exclusivamente dos censos oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
impediram a realização de análises mais consistentes, que certamente serão possíveis nas próximas 
pesquisas, já que os dados do novo censo ainda estão sendo trabalhados pelo IBGE. 
Uma das críticas dirigidas ao método de estudo de caso prende-se à concepção de que semelhante 
estratégia metodológica aparece como sendo pouco representativa de casos similares e, portanto, os 
resultados de pesquisa não são generalizáveis. Hancock (1998) defende que esta ideia pressupõe um 
desconhecimento da finalidade precípua do estudo de caso, que é descrever cada caso particular em 
detalhes. O autor diz que a generalização não é normalmente uma questão para o pesquisador que 
está envolvido em estudar uma situação específica, e sim uma questão para os leitores que querem 
saber se os resultados/achados podem ser aplicados em outro lugar. É o leitor que deve refletir se o 
caso que está sendo descrito é suficientemente representativo ou similar a outra situação. 
(HANCOCK, 1998). 

Ainda sobre a generalização de resultados em se tratando de estudos de casos, vale destacar a 
assertiva de Goode e Hatt (1973, p.431): “ordinariamente não será capaz de generalizar com 
segurança com um grupo pequeno de casos, mas é quase sempre verdade que a profundidade do 
insight dado pelo estudo do caso fornecerá hipóteses úteis para um completo estudo a posteriori 
*...+.” 

Não obstante existir aspectos dissonantes na discussão de alguns temas envolvendo os estudos de 
caso, parece despontar certo consenso entre os autores (GODOY, 1995; HANCOCK, 1998; SOY, 1997; 
MERRIAM apud CUTLER, 2004; YIN, 2005) ao assinalarem uma vantagem proporcionada pelo método 
de pesquisa discutido neste texto, isto é, a aplicabilidade do estudo de caso quando se quer 
compreender as situações complexas e contemporâneas da vida real, preservando os aspectos 
holísticos dos fenômenos, quer sejam estes “ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 
administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de 
setores econômicos”. (YIN, 2005, p.20). 

Como design de pesquisa, o estudo de caso oferece uma riqueza e profundidade de informação não 
usualmente proporcionada por outros métodos. Ao tentar capturar tantas variáveis quanto possível, 
os estudos de caso viabilizam as condições para a identificação e compreensão de um complexo 
conjunto de circunstâncias que faz emergir uma particular manifestação. (HANCOCK, 1998). 

Em suma, o que se afigura é que a adoção do estudo de caso para os cinco parques tinha como 
objetivo um aprofundamento, por amostragem, das cinco regiões do País, sobre a cadeia produtiva 
do turismo, considerando-se, por assim dizer, as peculiaridades regionais. Em momento nenhum, a 
pesquisa conservava intenção conclusiva ou mesmo de extrapolação dos resultados, isto porque o 
que predominava era o interesse de compreender a realidade de cada localidade diante dos desafios 
de se estabelecer uma cadeia produtiva sustentável e que tenha o parque como indutor. 

As ações de pesquisa que compuseram o estudo de caso do Parque Nacional de Anavilhanas foram:  

a) Levantamento de dados secundários 

As pesquisas de dados secundários sobre o Parna Anavilhanas foram realizadas nos sítios eletrônicos 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), além de material impresso cedido pelo 
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Ministério do Meio Ambiente e ABETA.  

Para os municípios, 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 com elos da cadeia produtiva 

A etapa qualitativa deste projeto foi realizada por meio de entrevistas pessoais, gravadas e 
transcritas com representantes dos diversos elos da cadeia, incluindo poder público e órgãos de 
fomento. Um roteiro foi aprovado pelo Comitê Gestor do Projeto, com duração aproximada de duas 
horas. As entrevistas foram agendadas por telefone e dois pesquisadores compareceram ao Destino 
no período de 7 a 17 de dezembro de 2010. Na ocasião, foi possível vivenciar a rotina dos municípios 
contemplados pelo projeto, o que gerou maior intimidade com o tema estudado. No geral, houve 
boa receptividade ao trabalho de pesquisa. No total, foram ouvidos  24 representantes dos elos da 
cadeia local. 

c) Pesquisa quantitativa com elos 

Foi elaborado um questionário eletrônico, validado pelo Comitê Gestor deste projeto, que foi 
disponibilizado por meio de link enviado por e-mail aos elos da cadeia. As listagens dos 
representantes dos elos foram fornecidas pelos integrantes da gestão do projeto, conferidas e 
complementadas por contato telefônico. Houve grande dificuldade no acesso aos possíveis 
respondentes e a maioria dos dados fornecidos não foi confirmada. Foram endereços e números de 
telefone incorretos, recusas e outros. A adesão à pesquisa eletrônica foi baixíssima, o que levou a 
uma abordagem telefônica, também com elevado grau de dificuldade na adesão. Durante o trabalho 
de campo qualitativo os pesquisadores ainda aplicaram pessoalmente alguns desses questionários no 
Destino. No total, foram entrevistados 62 representantes da cadeia, cujas entrevistas duraram 
aproximadamente 30 minutos, no período de 15 de outubro de 2010 a 28 de Janeiro de 2011. 

d) Pesquisa com moradores 

Os moradores foram abordados por pesquisadores por meio de um questionário 
predominantemente fechado, que versava sobre as características turísticas do Destino, seus 
desafios e relacionamento com o Parque. No total, foram aplicados 153 questionários, no período de 
7 de Dezembro de 2010 a 25 de Janeiro de 2011. O tempo de aplicação girou em torno de 15 
minutos. 

e) Pesquisa com turistas 

Da mesma forma que os moradores, os turistas foram abordados por pesquisadores por meio de um 
questionário predominantemente fechado, que versava sobre as características turísticas do Destino, 
seus desafios e relacionamento com o Parque. No total, foram aplicados 100 questionários, no 
período de 7 de Dezembro de 2010 a  25 de Janeiro de 2011. O tempo de aplicação girou em torno 
de 15 minutos. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados encontram-se nos Apêndices.  
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O próximo capítulo apresenta os dados secundários levantados acerca do Parque Nacional 
Anavilhanas e sobre os municípios do entorno, quais sejam, Manaus e Novo Airão. 

ATENÇÃO, NA LEITURA DESTE RELATÓRIO, É FUNDAMENTAL QUE SE ATENTE PARA AS SEGUINTES 
RECOMENDAÇÕES EM RELAÇÃO A UM ESTUDO DE CASO: 

Um estudo de caso “é uma abordagem que considera qualquer unidade social como um todo.” 
(GOODE; HATT, 1973, p.422), ou seja, não devemos fazer uma leitura isolada de fatos, mas do 
conjunto; 
 
Levando em consideração a presente pesquisa, pode-se afirmar que os cinco parques selecionados 
– Anavilhanas, Aparados da Serra, Chapada dos Veadeiros, Fernando de Noronha e Serra dos 
Órgãos – conformam estudos de caso múltiplos e explanatórios, sem pretensões de exaurir o tema; 
 
Mas, que é quase sempre verdade que a profundidade do insight dado pelo estudo do caso 
fornecerá hipóteses úteis para um completo estudo a posteriori [...]; 
 
Em momento nenhum, a pesquisa conservava intenção conclusiva ou mesmo de extrapolação dos 
resultados, isto porque o que predominava era o interesse de compreender a realidade de cada 
localidade diante dos desafios de se estabelecer uma cadeia produtiva sustentável e que tenha o 
parque como indutor. 
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3. PARQUE NACIONAL DE ANAVILHANAS E ENTORNO
4 

3.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PARQUE
5 

29 de outubro de 2008, esta é 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 de Anavilhanas.  

A referida Estação, por seu turno, foi criada pelo decreto nº 86.061, de 2 de junho de 1981, com os 
intentos de proteger e preservar o segundo6 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.  

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. 

Sobre a origem do nome ‘Anavilhanas’, não há informações calcadas em plena certeza, mas a versão 
mais aceitável é que a denominação vem de um afluente da margem direita do Rio Negro, aquele 
conhecido como “Anaviana”, como consta no mapa geográfico da América Meridional de 1775. 

O Parque Nacional de Anavilhanas abrange parte dos municípios de Novo Airão e Manaus. 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, afirma-se que o mesmo é feito pela 
estrada Manacapuru-Novo Airão. 

Nos domínios do parque, o clima característico é similar ao de Manaus, com temperatura média 
anual de 27 graus.  

                                                           
4 Conforme descrito nos aspectos metodológicos deste trabalho, a falta de dados atualizados sobre aspectos 

demográficos, sociais e econômicos, oriundos no Brasil, exclusivamente dos censos oficiais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), impediram a realização de análises mais consistentes, que 
certamente serão possíveis nas próximas pesquisas, já que os dados do novo censo ainda estão sendo 
trabalhados pelo IBGE. O Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, é calculado pelo PNUD a partir dos 
dados do censo, algum tempo depois de as publicações estarem disponíveis. As prefeituras e seus respectivos 
planos diretores foram consultados assim como várias outras fontes, mas todos esses replicam os dados oficiais 
do IBGE, sendo que, em alguns casos, apenas copiam as informações de lá extraídas. 
5
 Este tópico foi redigido com base nas informações disponíveis em fontes públicas e em materiais fornecidos 

pelo Comitê Gestor do projeto, por ocasião do levantamento de dados secundários. Foram feitas diversas 
tentativas para obtenção de informações, mas com pouco sucesso. Só foram obtidos dados complementares 
por ocasião da visita de campo, quando a descrição de dados secundários estava finalizada. Desta forma, várias 
informações relevantes sobre os parnas constam na apresentação dos resultados da etapa qualitativa. 
6
 Na época de sua criação, a Estação Ecológica de Anavilhanas era caracterizada por possuir o maior 

arquipélago fluvial do mundo. Todavia, nos dias contemporâneos, admite-se que o maior arquipélago fluvial do 
mundo é o de Mariuá, em Barcelos (AM), com aproximadamente 700 ilhas e muitas outras ramificações. 
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Grandes enseadas, lagoas , furos e paranás é o cenário que se delineia no PARNA Anavilhanas. A 
Unidade de Conservação apresenta formações diversas como: Floresta Densa com cobertura 
uniforme, Floresta Ombrófila Densa, Campinarana Arbórea (terra firme), vegetação Caatinga-gapó e 
chavascal, além de ecossistemas fluviais e lacustres. 

A fauna se mostra muito diversificada pelo fluxo das águas, tendo as principais espécies da 
ictiofauna. Percebe-se também a presença de mamíferos aquáticos como botos e peixes-boi.  

Quando se fala do Parque Nacional de Anavilhanas, é preciso também fazer menção aos vários 
conflitos que se relacionam, seja de maneira direta ou mesmo indireta, ao referido, tais como: 
tráfego de embarcações; pesca, extração de madeira, extração de areia, caça e turismo sem controle.  

A visitação pública ao parque não é ordenada e está em curso a elaboração do Programa de Uso 
Público da UC. 

3.2. OS MUNICÍPIOS DO ENTORNO 

3.2.1. Manaus 

Manaus, a capital do estado do Amazonas, é o mais importante destino turístico e pólo urbano do 
norte brasileiro. É uma grande cidade construída em plena região Amazônica, sendo a 8ª maior 
cidade do país em termos populacionais. Está localizada a 18 km da junção dos Rios Negro e 
Solimões, portão de entrada para a maior floresta tropical do planeta. O estado do Amazonasdispõe 
de um enorme estoque de recursos naturais da Amazônia, sendo que o bioma representa 20% da 
reserva de água doce do mundo, um banco genético de valor inestimável e grandes jazidas de 
minérios, gás e petróleo. Em Manaus, ao lado das belezas naturais, está a paisagem de um parque 
industrial que conta com mais de 600 empresas, cuja tecnologia é a mesma utilizada nos mais 
avançados centros de produção de todo o mundo. 

O município de Manaus faz limite ao norte com o município de Presidente Figueiredo, ao sul com os 
de Careiro e Iranduba, ao Leste com Rio Preto da Eva e Amatari e a oeste com Novo Airão. Conta com 
área de 11.159,5 km², dos quais 377 km² são urbanos e outros 100km² são de expansão urbana.  

A altitude local varia entre 25,0 m acima do nível do mar na zona portuária e cotas superiores a 100 
m nas áreas próximas ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O fuso horário de Manaus é de 
uma hora a menos em relação à Brasília e quatro horas a menos em relação ao Meridiano de 
Greenwich. 

O clima é equatorial úmido, com temperatura média anual de 26,7ºC, variando entre 23,3ºC e 
31,4ºC. A umidade relativa do ar oscila na casa de 80% e a média de precipitação anual é de 2.286 
mm. A região possui duas estações distintas: a chuvosa (inverno), de dezembro a maio, com 
temperatura mais amena e chuvas frequentes; e a seca (verão ou menos chuvosa), de junho a 
novembro, com sol intenso e temperatura elevada, em torno de 38º C, chegando a atingir quase 40º 
C, no mês de setembro. Fortes pancadas de chuva de pouca duração são comuns durante todo o 
ano. 
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Quem nasce em Manaus é chamado de manauara. 

3.2.1.1. Como chegar a Manaus 

De carro 

O acesso a Manaus é feito via Belém, capital do Pará. De lá, a viagem segue por 96h de navio ou 
balsa até Manaus, pelo rio Amazonas. Uma estrada asfaltada liga Manaus a Boa Vista, em Roraima, e 
a Venezuela. Há também ligações rodoviárias entre Manaus e cidades vizinhas. As principais rodovias 
de acesso são a BR-174, de Boa Vista a Manaus; e as BR-153, BR-226 e BR-010, de Brasília a Belém, 
para então, de barco, chegar a Manaus. É recomendável consultar previamente os órgãos 
responsáveis pelas rodovias federais para saber as condições de tráfego das rodovias BR-319 
(Manaus-Porto Velho) e BR-174, pelas quais se tem acesso à Venezuela e ao Caribe. 

Está em construção uma ponte que atravessa o rio Negro, ligando Manaus ao município de Iranduba. 
O trecho de 3,6 km, que até então é feito por balsas com duração aproximada de 35 minutos, será 
reduzido para cerca de cinco minutos utilizando-se transporte terrestre pela nova via. As distâncias 
rodoviárias de Manaus às principais capitais brasileiras e algumas da região Norte estão 
apresentadas na Tabela 2, segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT). 

TABELA 2 
Distâncias rodoviárias de Manaus 

a algumas capitais brasileiras (em km) 
Capitais Distâncias 

Belo Horizonte/MG 3.951 

Brasília/DF 3.490 

Boa Vista/RR 785 

Rio de Janeiro/RJ 4.374 

Rio Branco/AC 1.445 

São Paulo/SP 3.971 
Fonte: DNIT, 2010. 

De avião  

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, situado em Manaus, recebe voos domésticos e 
internacionais. Sua capacidade anual é de 1.815.000 passageiros, mas o terminal opera acima da 
capacidade na baixa e na alta temporada. Em 2009, a movimentação operacional foi de 2.300.022 
passageiros. 

O aeroporto conta com centro de atendimento ao turista, restaurantes, lanchonetes, locadoras de 
veículos, serviços de taxi, serviços bancários, sanitários, ouvidoria e escritório da Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e está apto a atender pessoas com necessidades especiais 
e estrangeiros que falam inglês.  

De barco 

Manaus recebe barcos vindos de cidades da região e navios provenientes de diversos países.  



CADEIA PRODUTIVA EM PARQUES NACIONAIS E ENTORNO                                                 

PARNA ANAVILHANAS 
2011 

 

18 

 

O terminal aquaviário é equipado com centro de atendimento ao turista, lojas, restaurantes, 
lanchonetes, serviços de taxi, serviços bancários, sanitários e ouvidoria e está apto a atender pessoas 
com necessidades especiais e estrangeiros que falam inglês, francês e espanhol. 

3.2.1.2. Aspectos do desenvolvimento histórico de Manaus 

A modernidade em Manaus não só substitui a madeira pelo ferro, o barro pela 
alvenaria, a palha pela telha, o igarapé pela avenida, a carroça pelos bondes 
elétricos, a iluminação a gás pela luz elétrica, mas também transforma a paisagem 
natural, destrói antigos costumes e tradições, civiliza índios transformando-os em 
trabalhadores urbanos, dinamiza o comércio, expande a navegação, desenvolve a 
imigração. (DIAS apud SANTOS JÚNIOR, 2007, p.1). 

A escolha de tal asserção proferida por Dias (apud SANTOS JÚNIOR, 2007, p.1) foi empreendida em 
virtude de seu caráter elucidativo quando se trata de delinear o processo histórico que perpassou a 
cidade de Manaus desde os seus primórdios até os dias contemporâneos. 

Atribui-se que o marco fundamental da origem de Manaus foi a construção, em 1.669, praticamente 
no centro geográfico amazônico, da Fortaleza de São João do Rio Negro, com o fito de resguardar a 
região de invasores holandeses e espanhóis, ou em outras palavras, assegurar o domínio pleno da 
Coroa Portuguesa na região. Francisco da Motta Falcão apresenta-se como o responsável por erigir a 
fortaleza, sendo que, nesta mesma época, no entorno de tal edificação surge um povoado/arraial 
que leva quase o mesmo nome desta última, qual seja: São João da Barra do Rio Negro ou ainda 
‘Lugar da Barra’. 

Porém, é preciso dizer que antes da chegada dos europeus e execução dos seus planos de dominação 
da Amazônia, quem habitava as terras manauaras eram os povos indígenas das tribos Manáos, Barés 
e Tarumãs. Tais grupos de indivíduos possuíam línguas e costumes próprios, dedicavam-se, 
predominantemente, à cultura de mandioca e à pesca, além de que moravam em habitações feitas 
de troncos de árvores e palha. Existem relatos cujo conteúdo aponta que, no decurso da 
implementação da política portuguesa de dominação das populações primitivas, aproximadamente 
dois milhões de índios foram exterminados, apenas na região do Rio Negro. 

Um século depois de sua fundação, o Lugar da Barra ainda era pouco desenvolvido, pois constituía-se 
tão somente por alguns casebres de palha, madeira e taipa, com uma população de 220 índios, 34 
brancos e dois negros escravos, segundo levantamento realizado pelo ouvidor Sampaio, em 1.778. 

Nos idos do ano de 1.832, acontece a elevação do Lugar da Barra à categoria de vila, a qual seria 
denominada de Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio Negro. Todavia, percebe-se que a vila 
ainda “não passava de uma aldeia rural, imprensada entre o igarapé de São Raimundo e o Largo dos 
Remédios.” 

O quadro começa a alterar-se a partir do dia 24 de outubro de 1.848, data em que a vila é elevada à 
categoria de cidade, sob o título de “Cidade da Barra”. Logo depois, em 1.850, a Província do 
Amazonas é criada tendo como capital a referida Cidade da Barra que, nesta época, vislumbra os 
primeiros traços do progresso que veio junto com a implantação da navegação comercial a vapor. A 
localidade principiava a mudança de sua feição, isto porque este período indica a existência já de 
uma praça, dezesseis ruas, 243 casas e cerca de 3 mil habitantes, dados um pouco diferentes dos que 
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caracterizavam a vila de outrora. Sobre esta situação, Roque (2006, p.35-36) faz o seguinte 
pronunciamento: “com a criação da Província, Manaus conseguiu atingir o primeiro passo para o 
desenvolvimento econômico e urbano e sair da condição ruralista a qual se encontrava.” 

No dia 4 de setembro de 1.856, de acordo com a lei nº 68 da Assembleia Provincial do Amazonas, a 
Cidade da Barra recebe a denominação de Cidade de Manaus. O nome advém de Manáos (que 
significa “Mãe dos Deuses”), uma das nações indígenas que habitavam a região quando os 
portugueses chegaram. Reza a lenda que os Manáos eram liderados por Ajuricaba, indivíduo que 
jogou-se acorrentado ao Rio Negro para resistir ao jugo português, se tornando, consequentemente, 
um símbolo de resistência, luta e coragem. 

De maneira geral, pode-se afirmar que desde o ano de 1.856, a cidade de Manaus foi marcada por 
dois períodos distintos, um ligado à atividade extrativista e o outro relacionado à atividade industrial, 
que tiveram implicações econômicas, sociais e culturais sobre a região. 

A atividade extrativista, com o látex figurando como seu principal produto, fez com que a cidade de 
Manaus se deparasse com muitos anos de grande prosperidade. A borracha, matéria-prima das 
grandes indústrias mundiais, era cada vez mais requisitada e, o Amazonas como um todo, orientava 
sua economia para fazer face à crescente demanda de mercado. 

Durante a chamada ‘Fase Áurea da Borracha’ (1890-1910) ocorre não apenas uma intensificação do 
processo de migração de nordestinos e estrangeiros para Manaus, mas também ganha vigor a 
modernização da cidade que passa a contar com serviço de transporte coletivo de bondes elétricos, 
telefonia, eletricidade e água encanada. Diz-se que a metrópole da borracha inicia os anos de 1.900 
possuindo ruas retas e longas, calçadas com granito e pedras de liós importadas de Portugal, praças e 
jardins, fontes e monumentos, um teatro exuberante, hotéis, cassinos, estabelecimentos bancários, 
inúmeros palacetes. 

Santos Júnior (2007, p.2) nos apresenta uma assertiva que cumpre bem o objetivo de retratar a 
Manaus daquela época, ou melhor, como disse o próprio autor, a Manaus da Belle Époque: 

A virada do século XIX para o XX apresentou-se para Manaus com vigor, poder e 
espírito expansionista sem precedentes na história da cidade, esta se transformou 
em promotora de signos de ostentação, grandiosidade, monumentalidades, mas 
também repressão, controle, vigilância. A economia gomífera semeou possibilidades 
de reconfigurações que deixaram suas marcas como signos de um período. Signos 
esses filtrados pelas elites e idealizadores para a reestruturação da cidade sob 
referenciais, em boa medida, europeus. 

[...] Foi, na última década do século XIX, que grandes obras públicas foram erigidas, 
com a implantação de medidas que eram consideradas civilizadoras e 
modernizantes. Foi nesse momento que a sociedade local, ou pelo menos suas elites, 
iniciaram uma identificação própria vista como representação da Belle Époque, 
enaltecendo a cidade de forma ufanística e objetivando suas sincronias com o que 
era avaliado como moderno e civilizado em eixos do sudeste e de fora do país. Foi 
com a imagem de prédios que se tornaram emblemáticos, na ocasião da 
transformação da cidade, que Manaus ficou conhecida como Paris das Selvas. 
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A decadência acomete a exportação da borracha extraída dos seringais da Amazônia em 1.910, 
período que emerge a concorrência da borracha natural plantada e extraída na Ásia. Assim, a cidade 
de Manaus sofre de uma lenta agonia econômica, o desempenho do comércio manauara torna-se 
crítico e as importações de artigos de luxo e supérfluos caem de modo vertiginoso. 

A situação econômica de Manaus iria tomar um rumo divergente da estagnação que imperava 
somente a partir do ano de 1.967 com a instalação da Zona Franca de Manaus. Com isso, “Manaus 
passa a ser um pólo de intensa atividade industrial e comercial, atraindo um grande número de 
pessoas que se originavam principalmente do interior do Estado e da região Nordeste.” (ROQUE, 
2006, p.36). 

Nos dias contemporâneos, além de se colocar como um dos maiores polos industriais de 
eletroeletrônicos, relojoeiros e celulares, a cidade de Manaus transformou-se em um importante 
polo do Ecoturismo e do Turismo de Aventura, tendo em vista o fato de possuir uma localização 
privilegiada com uma fauna e flora qualificadas pela riqueza, diversidade e beleza. 

3.2.1.3. Características demográficas de Manaus 

A população de Manaus passou de 1.011.501 habitantes em 1991 para 1.405.835 habitantes em 
2000, apresentando crescimento médio anual de 3,87%, superior à média do Estado de Amazonas 
(3,41% a.a.) e do Brasil (1,69% a.a.) segundo dados obtidos no Atlas de Desenvolvimento Humano, 
produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2003). Em 2010, a 
população chegou a 1.802.525, com crescimento de 22% em dez anos. De 1991 a 2000 o crescimento 
foi de 39%. Manaus é um fenômeno nacional de crescimento populacional, embora o avanço tenha 
diminuído de intensidade nos últimos dez anos. A população manauara concentra-se no meio urbano 
desde 1991 (Tabela 3). 

TABELA 3 
Características demográficas de Manaus -1991, 2000 e 2010 

 1991 2000 2010 

População total 1.011.501 1.405.835 1.802.525 

Urbana 1.006.585 1.396.768 1.793.416 

Rural 4.916 9.067 9.109 

Taxa de urbanização 99,51% 99,36% 99,49% 

Crescimento da população no período   39% 22% 

Crescimento da taxa de urbanização   -0,15% 0,13% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003, IBGE, 2010 
 

A população de mulheres (922.632) era superior a dos homens (879.893) representando 51% contra 
49% em 2010. Essa predominância de mulheres acompanha a tendência nacional já que, dados do 
IBGE (2002) indicam a queda gradativa da proporção entre homens e mulheres, isto é, ao decorrer 
dos anos o excedente feminino aumentará gradualmente.   

Aqueles com idade menor que 15 anos passaram de 385.105 habitantes em 1991 para 468.957 em 
2000, aumentando 21,77% no período, enquanto no Estado do Amazonas o crescimento foi de 
18,79%. Porém, observa-se tendência oposta no Brasil tendo em vista que o número de habitantes 
com mesma idade caiu 1,42%, conforme Tabela 4. 
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A população economicamente ativa7(PEA) de Manaus cresceu 48,88%, passando de 599.957 
habitantes em 1991 para 893.196 habitantes em 2000, superior ao crescimento no Amazonas 
(44,63%) e do Brasil (23,49%). Em 2000, a PEA de Manaus sustentou uma parcela menor da 
população do que em 1991, uma vez que a razão de dependência caiu de 68,6% em 1991 para 57,4% 
em 2000, como pode ser constatado na Tabela 4. 

TABELA 4 
Estrutura Etária em Manaus – 1991 e 2000 

 1991 2000 

Menos de 15 anos 385.105 468.957 

15 a 64 anos 599.957 893.196 

65 anos ou mais 26.439 43.682 

Razão de dependência 68,6% 57,4% 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003 

A população idosa (com 60 anos ou mais) aumentou em 65,22% no período 1991 – 2000, passando 
de 26.439 habitantes em 1991 para 43.682 habitantes em 2000. No período analisado, a população 
idosa foi a faixa de idade que representou maior crescimento percentual em Manaus. Esse 
crescimento percentual da população idosa também pode ser observado no estado do Amazonas 
54,48% e no Brasil 40,21%. 

Alguns elementos justificam o aumento considerável da população idosa em Manaus, assim como no 
Brasil. Fatores como o envelhecimento da população jovem; o idoso residir em meio urbano e ter 
maior facilidade de acesso a serviços especializados de saúde, transporte e outras facilidades do 
cotidiano contribuem para aumento da expectativa de vida e consequentemente para o crescimento 
do número de idosos (IBGE, 2002). 

3.2.1.4. Aspectos do desenvolvimento humano (educação, renda e longevidade) 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M), mundialmente calculado pelo PNUD “parte do 
pressuposto de que para aferir o avanço de uma população não se deve considerar apenas a 
dimensão econômica, mas também outras características sociais, culturais e políticas que influenciam 
a qualidade da vida humana” (PNUD, 2010).  Nesse raciocínio, é obtido pela média aritmética 
simples de três subíndices, referentes à Longevidade (IDH-Longevidade), Educação (IDH-Educação) e 
Renda (IDH-Renda). Para medir longevidade, o PNUD usa a esperança de vida ao nascer. Para 
monitorar o desempenho em educação, são usados dois indicadores: taxa de alfabetização de 
pessoas com 15 anos ou mais de idade e taxa bruta de matrícula nos três níveis de ensino. A 
dimensão renda do IDH é avaliada pelo Produto Interno Bruto per capita, ajustado pela paridade do 
poder de compra (dólar PPC, método que elimina as diferenças de custo de vida entre os países).  

Por apresentar um IDH-M entre 0,5 e 0,8 em 2000, o PNUD considera Manaus como sendo um 
município de médio desenvolvimento humano. 

                                                           
7
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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Nota-se que nos dois anos de análise (1991 e 2000), Manaus apresentou o IDH-M superior ao estado 
do Amazonas e do Brasil. Sobre a evolução deste indicador, pode-se perceber que ele cresceu 3,89%, 
passando de 0,745 em 1991 para 0,774 em 2000 e que esse crescimento do IDH-M de Manaus foi 
inferior ao crescimento do IDH do Amazonas (7,38%) e do Brasil (10,06%). 

O índice que mais contribuiu para o crescimento do IDH-M de Manaus, de acordo com o PNUD 
(2003), foi a educação, com 75,9%, seguida pela longevidade com 34,5% e pela renda, com -10,3%. 

Tanto no ano de 1991 como no ano 2000, Manaus foi o município que apresentou melhor IDH-M do 
Estado do Amazonas, no entanto no cenário nacional Manaus não obtém o mesmo êxito, caindo 832 
posições no período 1991-2000, passando do 362° lugar em 1991 para 1194° em 2000, como mostra 
a Tabela 5. 

TABELA 5 
Índice de Desenvolvimento Humano – Manaus - 1991 e 2000 

 Manaus Amazonas Brasil 

 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

IDH – M 0,745 0,774 0,664 0,713, 0,696 0,766 

Educação 0,843 0,909 0,707 0,813 0,745 0,849 

Longevidade 0,681 0,711 0,644 0,692 0,662 0,727 

Renda 0,712 0,703 0,640 0,634 0,681 0,723 

Ranking no estado 1° 1° - - - - 

Ranking no Brasil 362° 1194° 14° 16° - - 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003 

 

No tocante à educação, pode-se observar que a taxa de analfabetismo caiu de 11,3% para 7,6% (no 
Brasil era de 10,25% para a população urbana), indicando que mais pessoas aprenderam a ler e a 
escrever no município. Os dados evidenciam que a população local passou a estudar mais: a média 
de anos de estudo aumentou de 6,3 anos em 1991 para 7,2 anos para 2000. Em 1991, 26,6% da 
população tinham menos de quatro anos de estudo. Em 2000, esse número caiu para 20,6%. Já o 
percentual daqueles que tinham menos de oito anos de estudo caiu de 56,9% para 49,4% no mesmo 
período. Os dados estão apresentados na Tabela 6. 

TABELA 6 
Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais)  

 Manaus – 1991 e 2000 

 1991 2000 

Taxa de analfabetismo  11,3 7,6 

% com menos de 4 anos de estudo 26,6 20,6 

% com menos de 8 anos de estudo 56,9 49,4 

Média de anos de estudo 6,3 7,2 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003 
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Pobreza e desigualdade 

De acordo com o PNUD (2010), a renda per capita de cada indivíduo é definida como a razão entre a 
soma da renda de todos os membros da família e o número de membros dessa família. Por meio da 
renda per capita domiciliar, descobre-se o nível de desigualdade de uma população. Seu indicador é 
o Índice de Gini, que varia de 0 – 1. Quanto mais próximo de zero, menos desigual é uma sociedade. 

No período 1991 – 2000, houve queda de 5,24% da renda per capita de Manaus, passando de 
R$276,90 em 1991 para R$262,40 em 2000. No Estado do Amazonas, também foi observada queda 
da renda per capita, cuja magnitude foi de 3,44%, enquanto no Brasil houve aumento de 29,06% na 
renda per capita. A renda per capita de Manaus em 2000 é superior à renda per capita do Amazonas 
(R$173,90) e inferior à do Brasil (R$297,23). 

A queda da renda per capita de Manaus pode ter contribuído para o aumento da proporção de 
pobres no município, que cresceu de 23,57% em 1991 para 35,16% em 2000, o que também 
aconteceu no Estado do Amazonas (de 46,5% em 1991 e 53% em 2000). Essa evolução da proporção 
de pobres de Manaus e do Amazonas contrapõe-se aos dados nacionais, já que houve queda da 
proporção de pobres de 40,08% em 1991 para 32,75% em 2000. 

Coerente com os dados anteriores, o Índice de Gini de Manaus aumentou de 0,57 em 1991 para 0,64 
em 2000, evidenciando aumento da desigualdade de renda no período, o que também aconteceu no 
Estado do Amazonas (que passou de 0,62 em 1991 para 0,68 em 2000) e no Brasil (que passou de 
0,634 em 1991 para 0,645 em 2000). Os dados referentes à pobreza e desigualdade em Manaus 
estão apresentados na Tabela 7. 

TABELA 7     
Indicadores de renda, pobreza e desigualdade 

Manaus 1991 – 2000 

 1991 2000 

Renda per capita (R$) 276,90 262,40 

Índice de Gini 0,57 0,64 

Pobres (%) 23,57 35,16 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003 

3.2.1.5. Aspectos econômicos de Manaus 

Nos aspectos econômicos serão destacados repasses e arrecadações de tributos. 

O repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a Manaus cresceu de 2005 
a 2010, mas as taxas oscilam de um período a outro. O maior crescimento foi observado nos anos de 
2007 e 2008 e o menor em 2009, o que também aconteceu na maioria dos municípios brasileiros, em 
decorrência da crise econômica mundial, como observado na Tabela 8. 
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TABELA 8 
Evolução do repasse de ICMS a Manaus (R$) -2005-2010 

 Manaus 

ICMS (repasse bruto) Variação% 

2005 447.447.302,96 - 

2006 485.924.619,83 8,60 

2007 539.116.560,89 10,97 

2008 677.943.890,77 25,75 

2009 683.019.863,70 0,75 

2010* 404.279.480,87 18,38 
*Valores até junho, variação proporcional. 

Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Amazonas, 2010 

 
O Imposto Sobre Serviços (ISS) em Manaus aumentou no período de 2005 a 2009. Apesar de o valor 
arrecadado ser maior a cada ano, percebe-se que a variação foi cada vez menor no período, 
indicando pouca diferença entre as arrecadações anuais e que a economia de serviços pode não 
estar crescendo ou a capacidade de arrecadar do município esteja diminuindo ao longo dos anos 
(controles, fiscalização e formalização de empresas dentre outros). O Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) no município apresentou arrecadação crescente de 2005 a 2007, tendo maior 
expressão nesse último ano. Em 2008, houve queda de 16,59% na arrecadação do IPTU (por fatores 
não identificados) que recuperou seu crescimento em 2009. Os dados sobre arrecadação municipal 
são apresentados na Tabela 9. 

TABELA 9 
Evolução da arrecadação municipal em Manaus, por tipo - 2005-2009 

Manaus 2005 2006 2007 2008 2009 

ISS 192.924.453 224.388.558 264.992.648 287.010.001 296.738.269 

Variação do ISS - 16,31% 18,10% 8,31% 3,39% 

IPTU 26.300.561 31.897.175 60.104.887 50.132.260 55.659.310 

Variação do IPTU - 21,28% 88,43% -16,59% 11,02% 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, 2010. 

3.2.1.6. Energia, comunicação e facilidades financeiras 

O fornecimento de energia elétrica é realizado pela Eletrobrás Amazonas Energia, e não é contínuo 
nem na alta nem na baixa temporada. Em 13 de outubro de 2010, foi divulgada uma nota no site da 
empresa informando que os problemas na interrupção do fornecimento de energia em Manaus 
serão solucionados até o fim do mesmo ano. A energia elétrica chega a mais de 80% dos domicílios 
manauaras. Não há necessidade de geradores de energia por parte dos meios de hospedagem e 
espaços para eventos.  

No que se refere a serviços de comunicação, Manaus oferece aos seus moradores e visitantes 
telefonia pública e serviços de acesso a internet em banda larga. O acesso gratuito à internet é 
oferecido nos aeroportos, praças, parques, shoppings e universidades do município. 
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TABELA 10     
Telefonia Manaus - 2009 

 Quantidade Por mil hab* 

Telefones fixos  264.163 151,93 

Operação de telefonia celular Sim  --- 

Telefones públicos 12.276 7,06 

Disponibilidade de serviços de acessos a banda larga Sim  n/d 
Fonte: Adaptado de Estudo Competitividade dos 65 destinos indutores do desenvolvimentoturístico regional 

de Manaus (AM) – Fundação Getúlio Vargas (2009) 
 

*A quantidade de telefones por mil habitantes foi calculada com base na estimativa da população do IBGE para o ano de 
2009, portanto há probabilidade de erro.  
 

Atualmente as operadoras de telefonia celular disponíveis no município são: Oi, Tim, Vivo e Claro. Há 
30 agências do correio em Manaus. 

De acordo com o IBGE (2009), existem 104 agências bancárias no município.  Dados oriundos da 
Fundação Getúlio Vargas (2009) indicam a existência de terminais de auto-atendimento bancários 
(Banco do Brasil, Banco Real, Itaú e Bradesco) e 59 casas lotéricas. Também existem casas de câmbio.  

3.2.1.7. A saúde em Manaus 

Ao todo são 1.049 estabelecimentos de saúde no município, sendo 345 públicos e 704 privados. 
Existem 10 pronto-socorros gerais e três especializados. A população dispõe de 6.579 leitos, sendo 
3,8 leitos por 1.000 habitantes. Dentre os equipamentos disponíveis, utilizados no sistema de saúde 
há: diagnóstico por imagem (722), para manutenção da vida (4.198), tomógrafos computadorizados 
(22), raios-X (488) e odontológicos (2.950). Existem cinco unidades móveis. Os dados sobre serviços 
de saúde em Manaus são apresentados na Tabela 11. 

TABELA 11 
Serviço de saúde em Manaus - 2010  

 Manaus 

Estabelecimentos de Saúde total  1049 

Estabelecimentos de Saúde públicos  345 

Estabelecimentos de Saúde privados  704 

Leitos 6.579 

Leitos por 1.000 habitantes (pop. estimada 2009) 3,8 

Pronto-socorro geral 10 

Pronto-socorro especializado 3 

Equipamentos de diagnóstico por imagem em uso 722 

Equipamentos para manutenção da vida em uso 4.198 

Tomógrafos computadorizados em uso 22 

Raio X em uso 488 

Equipamentos de odontologia em uso 2950 

Unidade Móvel Terrestre 5 
Fonte: Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 2010. 
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Em Manaus, políticas públicas referentes à proteção dos idosos foram criadas como forma de 
proporcionar melhor qualidade de vida aos mesmos. Em 2001, a Prefeitura de Manaus criou a 
Política Municipal do Idoso, com o Decreto n° 5.482, que visa “garantir os direitos sociais dos idosos e 
assegurar a promoção de sua autonomia, integração e participação na sociedade”. O decreto 
estabelece normas para integração do idoso à sociedade; priorização do atendimento aos idosos 
junto aos órgãos públicos; incentivo a estudos e pesquisas cujo tema baseie-se no envelhecimento da 
população; e disponibilidade de atendimentos na Assistência Social, Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, Saúde e Justiça; Trabalho, Previdência, Habitação e Urbanismo. 

Segundo a Política Municipal do Idoso, cabe à Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas8 a 
coordenação, acompanhamento e avaliação dessa política, bem como o monitoramento técnico dos 
profissionais envolvidos. Assim como a “(...) articulação nos níveis estadual e federal, no sentido de 
constituir parcerias para construir a rede articulada de proteção e garantia dos direitos da pessoa 
idosa9.” 

A Fundação de Apoio ao Idoso Doutor. Thomas disponibiliza a toda a comunidade manauara o “Disk-
idoso” pelo número 1401, que pode ser utilizado para denúncias de maus tratos e abusos de 
diferentes ordens. A Fundação organiza campanhas como “Eu tenho um amigo idoso” no intuito de 
estimular visita a instituições que abrigam idosos. A central telefônica e as campanhas fazem parte 
do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso. 

Fortificando a Política Municipal do Idoso, há o “Programa Conviver” e o Parque Municipal do Idoso, 
que oferece aos usuários maiores de 60 anos distintas atividades físicas e mentais como aulas de 
hidroginástica, natação, vôlei, caminhada orientada, ioga, alongamento, caratê, tai chi chuan, teatro, 
artesanato, danças, aulas de alfabetização, de inglês e de espanhol. O parque conta com 
aproximadamente 11 mil metros quadrados, onde trabalha uma equipe multiprofissional. Para 
utilizar o parque, é necessário fazer o cadastro e apresentar a carteira de associado. 

3.2.1.8. Infraestrutura (água e saneamento, coleta de lixo e outros) 

Manaus tem sistema público de distribuição de água que atende a mais de 80% da população local e 
a mais de 80% dos meios de hospedagem. O destino é abastecido por reservatório ou manancial de 
água e conta com uma estação de tratamento. Durante todo ano existe racionamento de água, que 
não é acompanhado por campanhas de utilização econômica e racional desse recurso. A qualidade 

                                                           
8
 A Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas surgiu em 1909, em homenagem ao médico canadense Harold Howard 

Shearme Wolferstan Thomas. É vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos (SEMASDH). Foi instituída 
pela Lei nº 995, de 1967, reestruturada pela Lei nº 942, de 2006, e modificada, em sua denominação, pela Lei nº 
1.314/2009 Tem natureza jurídica de fundação de direito privado, com prazo de duração ilimitado, autonomia 
administrativa, patrimonial e financeira, sede e foro na cidade de Manaus e jurisdição em todo o município. 

9
 Site da Fundação Doutor Thomas. 
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da água é monitorada, determinando se está apropriada ou não para o consumo. 

A coleta de esgoto é feita por sistema público que adota configuração de separador absoluto (fluxo 
independente de esgoto e águas pluviais). Este sistema atende a menos de 50% da população e entre 
50% e 80% dos meios de hospedagem. A população contribui com taxa de coleta de esgoto e há 
incentivo para estimular a ligação de residências e estabelecimentos comerciais à rede de coleta. 

Em Manaus também há estação de tratamento de esgoto, mas menos de 50% do esgoto é tratado. A 
legislação municipal permite adotar sistemas alternativos de captação de esgoto como fossas, filtros, 
cisternas ou sumidouros. Existe monitoramento de balneabilidade, que mede a qualidade das águas 
para uso recreativo. 

A coleta de lixo é regular e atende a mais de 80% da população. Existe campanha educativa para 
conscientizar a população sobre a destinação do lixo, que vai para o aterro sanitário. O destino conta 
com usina de compostagem e faz tratamento de resíduos hospitalares. 

Os moradores colaboram com uma taxa de coleta seletiva de lixo. Nas áreas turísticas os serviços de 
limpeza são: varrição, lavagem, poda e limpeza de galerias e igarapés. 

Manaus carece de uma estrutura operacional de coleta de lixo mais efetiva que inclua a coleta em 
pontos de difícil acesso, como as margens dos rip-raps (ilhas artificiais de material específico), das 
estâncias, vilas, becos e áreas onde existem moradias irregulares ao redor dos corpos d’água e dos 
barrancos, onde os grandes caminhões não podem chegar. Essa deficiência faz com que a população 
dessas áreas, sem alternativa, despeje seu lixo diretamente nos rios e igarapés, gerando inundações, 
contaminação dos corpos d’água, e disseminação de doenças. 

A coleta de lixo em Manaus está sendo monitorada, progressivamente, por Global Positioning System 
(GPS), aparelho que permite saber o local exato em que se encontram os carros do sistema. Esse 
serviço permite acompanhar a rota traçada pelos carros e identificar em que ruas eles não 
recolheram o lixo doméstico ou hospitalar.  

Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (SEMULSP) de Manaus, o município 
gera em torno de 4,5 mil toneladas diárias de lixo e, desse total, 3 mil toneladas são vão para o 
aterro sanitário, gastando cerca de 150 milhões em 2010. 

O aumento da produção de lixo preocupa a SEMULSP, dadas as limitações de locais de destinação. 
Parte do resíduo orgânico coletado é transformada em adubo, como o das feiras da banana, da 
Manaus Moderna, Ceasa e de poda de árvores, que vão para hortas e praças do município. Outro 
problema enfrentado pela capital amazonense é quanto à destinação de lixos diferenciais, como os 
resíduos tóxicos, provenientes de pilhas e baterias de celulares. Segundo a SEMULSP, não existe uma 
lei municipal para a destinação desse tipo de lixo e o recolhimento fica sob a responsabilidade das 
empresas e indústrias que fabricam o material. Manaus ainda não possui um local apropriado para a 
destinação de material radioativo. Numa tentativa de contornar o problema, existe um estudo da 
Agência de Cooperação Internacional do Japão para estimar os resíduos gerados e, em seguida, 
avaliar o melhor destino das empresas do Pólo Industrial de Manaus (PIM). A iniciativa tem a parceria 
da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e supervisão da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa). 
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Outra questão importante é a coleta seletiva. Manaus só tem um ponto público que recebe material 
seletivo, onde existem lixeiras para a destinação de papel, plástico, metal, vidro e material orgânico. 
Outro ponto que existia na cidade (próximo ao Fórum Henoch Reis) teve que ser retirado, pois 
poderia ser alvo fácil para colocação de bombas. Apesar de ter apenas um ponto destinado à coleta 
seletiva, os moradores de 12 bairros de Manaus recebem esse tipo de coleta por meio de caminhões. 
A meta da Prefeitura de Manaus será garantir a coleta seletiva para 40 bairros, no mínimo, até o final 
de 2010. Na situação atual, de 30 a 40% do lixo destinados ao aterro público — são três mil toneladas 
todos os dias — poderiam ser reaproveitados.  

A partir de setembro de 2010, os mutirões de limpeza da Prefeitura de Manaus passaram a 
beneficiar dois ou três bairros da cidade, semanalmente, dependendo da necessidade.  

3.2.1.9. Segurança pública 

Em Manaus, a segurança pública é garantida pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Há Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil e Guarda Municipal.  

O patrulhamento feito pela Polícia Militar conta com 5.565 agentes e está estruturado com telefone 
fixo e celular, automóvel, moto, computador, internet e intranet, rádio e embarcação. A Polícia Civil 
conta com 1.100 agentes e é equipada com telefone fixo e celular, automóvel, moto, computador, 
internet, rádio, embarcação, ferryboat e delegacia fluvial. O Corpo de Bombeiros é estruturado com 
telefone fixo e celular, automóvel, moto, computador, internet e embarcação. Há também um grupo 
de busca e salvamento dos bombeiros.  A Defesa Civil está equipada como telefone fixo e celular, 
automóvel, embarcações e Jet ski. A Guarda Municipal conta com telefone fixo e celular, automóvel, 
embarcação e Jet ski. 

Os turistas são amparados pelo Batalhão de Polícia Turística (Bptur) e por um Programa de Proteção 
ao Turista da Polícia Civil. 

3.2.1.10. Sustentabilidade (legislação e práticas) 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus (SEMMAS) tem a atribuição 
de formular e executar a política municipal de desenvolvimento e meio ambiente de Manaus em 
consonância com as diretrizes estabelecidas pela política nacional de desenvolvimento econômico, 
científico, tecnológico e de meio ambiente.  

Uma das ações mais importantes da secretaria foi a criação do Corredor Ecológico Urbano do Igarapé 
Cachoeiras do Tarumã em 2009. Os projetos contínuos visam à educação ambiental junto à 
comunidade e empresas privadas.  

No município também está presente o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente 
(COMDEMA). O conselho está ativo e conta com fundo exclusivo para o meio ambiente. Em Manaus 
existe Código Ambiental Municipal em vigor responsável por criar, classificar e delimitar áreas de 
preservação no território municipal. 
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3.2.1.11. Comunicação formal sobre turismo (site, participação em eventos) em Manaus 

O turismo em Manaus tem um espaço no sítio eletrônico da prefeitura do município. As informações 
são disponibilizadas apenas em português. O internauta pode acessar os atrativos naturais e culturais 
do município, história e serviços oferecidos como o de operadoras, agências, hotéis, restaurantes, 
opções de lazer e transporte dentre outros. Além do sítio eletrônico governamental, existem guias 
online do município que também dispõem de informações sobre o turismo manauara.  

Segundo pesquisa da FGV (2009), o destino não mantém práticas institucionalizadas de participação 
em feiras e eventos do setor de turismo.  

O material promocional oferecido no destino é composto por folhetos, CDs, DVDs e mapas. Esse 
material reflete a realidade local e está adequado ao segmento turístico que pretende atingir, sendo 
oferecido em português, inglês, espanhol, mandarim, francês, alemão e japonês. 

Não há plano de marketing formal no destino. 

O outro município considerado no entorno do PARNA Anavilhanas é Novo Airão. 

3.2.2. Novo Airão 

Novo Airão está localizado à margem direita do rio Negro, a uma distância de 200 km aprox. 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. 

3.2.2.1. Como chegar a Novo Airão 

De carro 

Depois da travessia de balsa sobre o rio Negro (no Porto de São Raimundo), siga pela AM-070 em 
direção a Manacapuru (86 km aprox.), e depois, num entroncamento a 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 (sem contar com balsa, que pode 
demorar em função da fila de espera. A travessia em si varia de 30 a 50 minutos). 

TABELA 12 
Distâncias rodoviárias de Novo Airão a algumas capitais brasileiras  

Manaus/AM 106 

Brasília/DF 3464 

São Paulo/SP 4080 
                                                                            Fonte: Guia 4 rodas 2010 
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De barco 

O acesso é feito pelo Rio Negro. Partindo de Manaus há barcos regionais e lanchas rápidas, que 
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. 

3.2.2.2. Aspectos do desenvolvimento histórico de Novo Airão 

Existem duas versões sobre a origem do município de Novo Airão. De maneira geral, sabe-se que as 
incursões de estrangeiros no rio Negro tiveram seu início no século XVII, precisamente em 1.645, ano 
em que o governador Luiz Magalhães delegou à bandeira de Bartolomeu Barreiros de Ataíde a 
incumbência de descobrir o “rio do ouro”. 

Uma das tais versões existentes sobre o povoamento de Novo Airão menciona que numa das 
bandeiras dos jesuítas, saídas do Maranhão em 1.657 e 1.658, foi fundada a dita missão dos 
Tarumâs, que face a alguns incidentes “transmudou-se para a missão da Foz do Jaú sob a proteção de 
Santo Elias”. Outra versão  diz que Pedro da Costa Favela, individuo no comando de uma tropa de 
resgate, e o Frei Teodósio da Veiga, pertencente à Ordem dos Mercês, vieram ao rio Negro, em 
1.668, e criaram nas proximidades do riacho Aruim uma povoação que no ano de 1.694 foi 
transferida para a foz do rio Jaú, ensejando, portanto, a denominação de Santo Elias do Jaú. 

Não obstante os dois relatos apresentarem nuanças divergentes quanto à localização primeira e 
quanto à data de fundação da cidade aqui descrita, a menção que se faz em ambas as versões ao 
núcleo de povoamento com nome de Santo Elias do Jaú é percebida. Localizada em uma região que 
servia de habitação para os índios Uaimiri, Atroaí, Crichanã, Carabinari e Jauaperi, a aldeia de Santo 
Elias de Jaú aparece como sendo o segundo ou terceiro núcleo de povoamento organizado pelos 
portugueses em terras amazonenses. Conforme as palavras de Leonardi citado por Moura (2009, 
p.43), a importância da então aldeia de Santo Elias do Jaú: 

vem do fato de a cidade ter sido a primeira povoação na história desse rio (Jaú). É a 
mais antiga, muito mais antiga que Barcelos, primeira capital do Amazonas, o que 
nos permite percorrer um período histórico muito mais longo em busca daqueles 
elementos tanatológicos e desagregadores que fazem certas aglomerações 
humanas perderem suas energias criativas ao longo do tempo, transformando-se 
em cidades mortas. 

Tendo como pano de fundo as demarcações das fronteiras da região pela Espanha e Portugal, a 
elevação da aldeia à categoria de Lugar ocorre em 1.759, mesmo ano também que o nome Airão é 
dado à localidade pelo primeiro governador da capitania de São José do Rio Negro, o Sr. Joaquim de 
Melo Povoas. A denominação que fazia referência a Jaú originava-se, evidentemente, do rio de 
mesmo nome; e, já a denominação Airão foi escolhida em consonância com a política iniciada por 
Mendonça Furtado de batizar as povoações amazonenses com nomes portugueses. 
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Anos mais tarde, em 1.768, a situação de Airão era resumida pela estagnação, ou seja, não se fazia 
possível apontar qualquer atividade econômica que ensejasse um caráter relevante de modo que 
pudesse despertar o interesse dos indivíduos em estabelecer moradia na região. Com efeito, tem-se 
que a pouca atratividade de Airão naqueles tempos não se prendia à existência ou à inexistência de 
recursos naturais – até mesmo porque o lugar era caracterizado por certa abundância de tais 
recursos – mas o motivo que atuava como uma espécie de empecilho para o desenvolvimento local 
remetia à “forma de viver estruturada pelo regime colonial implantada na região por portugueses e 
elites luso-brasileiras ao longo do século XVIII”. (LEONARDI apud MOURA, 2009, p.43). Leonardi 
(apud MOURA, 2009) acrescenta à explicação sobre a inércia inicial de Airão o fato de que a maior 
parte de sua população era composta por indígenas que fugiam facilmente pela floresta, além de que 
predominava na região um comércio de mão de obra escrava e, consequentemente, a emergência de 
inúmeras epidemias. 

No ano de 1.833, Airão se torna freguesia pertencente ao termo de Manaus, condição esta perdida 
em 1.858 pela lei nº 92 que versava sobre a redução da quantidade de freguesias da Província. A 
elevação de Airão à categoria de sede de distrito integrada ao município de Manaus se processa em 
1938 pautada na lei estadual nº 96, de 19 de dezembro. Há relatos que “Airão já nessa época possuía 
escola, cartório, padaria, taverna, sobrados, armazéns, lojas, duas igrejas *...+” (LEONARDI apud 
MOURA, 2009, p.44). 

Desmembrando-se de Manaus, Airão se torna efetivamente um município em 1.955. Todavia, a 
partir do ano de 1.964 um fenômeno curioso começa a ganhar contornos mais fortes na região, isto 
é, a população de Airão engrossa um movimento de abandono de suas casas para seguir em direção 
a Tauapessassu, que se localizava na confluência do Igarapé da Freguesia com o rio Negro. Em 
decorrência disso, o nome de Tauapessassu foi alterado oficialmente, em 1.970, para Novo Airão, 
configurando-se também como nova sede do município. A localidade que outrora tinha o nome de 
Airão passou a ser conhecida como Velho Airão ou Airão Velho e se apresenta, atualmente, como um 
atrativo cultural e histórico, uma área constituída por ruínas de 11 edifícios, do cemitério e da igreja, 
esta última uma construção religiosa em pedra do século XVIII e dedicada a Santo Elias de Jaú. 

A propósito, o que falar do município de Novo Airão nos dias contemporâneos? Inicialmente, pode-
se dizer que a cidade é reconhecida por suas praias fluviais de areias brancas e também pela 
fabricação de barcos. As atividades concernentes à agricultura se caracterizam como bastante 
incipientes, com predominância para as culturas temporárias de mandioca, arroz, feijão, cana-de-
açúcar, malva e sorva; e, as culturas permanentes de mamão, abacate, laranja, tangerina, limão, 
cupuaçu, graviola, cacau, coco, tucumã, melancia e pupunha. A pesca de espécies como as do 
jaraqui, pirarucu, tucunaré é praticada em escala relativamente grande, ao passo que as atividades 
relacionadas à criação de bovinos e suínos encerra pouca representatividade no setor primário. Em 
suma, o que parece sustentar o tal setor é o extrativismo vegetal que se processa mediante à 
exploração de seringa, madeira, sorva e castanha. 

A produção de peças (tapetes, cestos, peneiras e luminárias, por exemplo) em fibras vegetais como a 
arumã, cipó, ambé, tucumã, piaçava e cipó titica, bem como de objetos esculpidos em madeira 
(como por exemplo, pequenos animais e chaveiros) coloca-se como sendo uma das principais fontes 
de renda de vários moradores da localidade. 
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Nos últimos anos, as atividades de caráter turístico vêm se consolidando cada vez mais. Os indivíduos 
são atraídos para Novo Airão a fim de vislumbrarem a beleza dos rios, lagos e igarapés, e/ou 
conheceram animais como o boto-cor-de-rosa e o peixe-boi. 

3.2.2.3. 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. 

Sobre a situação da população, 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. A Tabela 13 apresenta as características demográficas de Novo Airão. 

 
TABELA 13 

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 

 
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 ativa10(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 

                                                           
10

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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maior crescimento percentual no município de Novo Airão, passando de 174 habitantes em 1991 
para 379 habitantes em 2000. Esse maior 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 14. 

TABELA 14 
Idade e razão de dependência  

Novo Airão - 1991 e 2000          

 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 

3.2.2.4. Aspectos do desenvolvimento humano (educação, renda e longevidade) 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M), mundialmente calculado pelo PNUD “parte do 
pressuposto de que para aferir o avanço de uma população não se deve considerar apenas a 
dimensão econômica, mas também outras características sociais, culturais e políticas que 
influenciam a qualidade da vida humana” (PNUD, 2010).  Nesse raciocínio, é obtido pela média 
aritmética simples de três subíndices, referentes à Longevidade (IDH-Longevidade), Educação (IDH-
Educação) e Renda (IDH-Renda). Para medir longevidade, o PNUD usa a esperança de vida ao nascer. 
Para monitorar o desempenho em educação, são usados dois indicadores: taxa de alfabetização de 
pessoas com 15 anos ou mais de idade e taxa bruta de matrícula nos três níveis de ensino. A 
dimensão renda do IDH é avaliada pelo Produto Interno Bruto per capita, ajustado pela paridade do 
poder de compra (dólar PPC, método que elimina as diferenças de custo de vida entre os países).  

Por apresentar um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) entre 0,5 e 0,8 em 2000, o 
Programa Nacional das Nações Unidas (PNUD) considera Novo Airão como sendo um município de 
médio desenvolvimento humano. 

Nota-se que nos dois anos de análise Novo Airão apresentou o IDH-M inferior ao IDH-M do 
Amazonas e ao IDH do Brasil. 

Sobre a evolução do IDH-M, pode-se perceber que no período 1991-2000, o IDH-M de Novo Airão 
cresceu 109,33%, passando de 0,600 em 1991 para 0,656 em 2000. O crescimento do IDH-M de Novo 
Airão foi superior ao crescimento do IDH do Amazonas (7,38%) e do Brasil (10,06%).  

Novo Airão apresentou em 1991 o 21°º melhor IDH-M do estado e em 2000 caiu duas posições. No 
cenário nacional, o município caiu 516 posições no período 1991-2000, passando do 3147º lugar em 
1991 para 3663º em 2000.  
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TABELA 15 
Índice de Desenvolvimento Humano - 1991 e 2000 

 Novo Airão Amazonas Brasil 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

IDH-M 0,600 0,656 0,664 0,713, 0,696 0,766 

Educação 0,662 0,771 0,707 0,813 0,745 0,849 

Longevidade 0,614 0,666 0,644 0,692 0,662 0,727 

Renda 0,524 0,530 0,640 0,634 0,681 0,723 

Ranking no Brasil 3147° 3663° 14° 16° - - 

Ranking no Estado 21° 23° - - - - 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003 

A taxa de analfabetismo do município passou de 38,8% em 1991 para 28,8% em 2000. O percentual 
da população adulta que completa a 4ª série do ensino fundamental e que completa o ensino 
fundamental aumentou de 1991 a 2000. Em 1991, 27,3% da população adulta tinham quatro anos ou 
mais de estudo e 6,5% completavam o ensino fundamental, enquanto no ano 2000, 44,7% tinham 
estudo igual ou superior a 4ª série do ensino fundamental e 17,1% completaram o ensino 
fundamental. No período analisado observa-se que a média de estudo da população adulta 
aumentou mais de um ano, passando de 2,4 para 3,6 anos, conforme Tabela 16. 

TABELA 16 
Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais)  

Novo Airão - 1991 e 2000 

 1991 2000 

Taxa de analfabetismo 38,8 28,8 

% com menos de 4 anos de estudo 72,7 55,3 

% com menos de 8 anos de estudo 93,5 82,9 

Média de anos de estudo 2,4 3,6 
                     Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003 

Pobreza e desigualdade 

De acordo com o PNUD (2010), a renda per capita de cada indivíduo é definida como a razão entre a 
soma da renda de todos os membros da família e o número de membros dessa família. Por meio da 
renda per capita domiciliar, descobre-se o nível de desigualdade de uma população. Seu indicador é 
o Índice de Gini, que varia de 0 – 1. Quanto mais próximo de zero, menos desigual é uma sociedade. 

No período 1991-2000, houve aumento de 3,67% da renda per capita média de Novo Airão, 
passando de R$90,00 para R$93,30, o que não aconteceu no Amazonas, onde houve queda de 3,44%. 
No Brasil também foi notado aumento de 29,06% da renda per capita média. A renda per capita 
média de Airão em 2000 era inferior à do Amazonas (R$173,90) e à do Brasil (R$ 297,23). 

O crescimento da renda per capita média de Novo Airão não contribuiu para a queda da proporção 
de pobres no município, que se manteve entre 1991 e 2000. No Estado do Amazonas houve aumento 
da proporção de pobres de 46,5% em 1991 e 53% em 2000. No Brasil a proporção de pobres caiu de 
40,08% em 1991 para 32,75% em 2000. 
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Sobre a distribuição de renda, o Índice de Gini relativo a Novo Airão, que aumentou de 0,51 em 1991 
para 0,58 em 2000, aponta para um aumento da desigualdade de renda no período 1991-2000. O 
aumento da desigualdade de renda também foi caracterizado no Estado do Amazonas (que passou 
de 0,62 em 1991 para 0,68 em 2000) e no Brasil (que passou de 0,634 em 1991 para 0,645 em 2000). 
Os dados referentes à pobreza e desigualdade em Novo Airão estão apresentados na Tabela 17. 

TABELA 17 
Indicadores de renda, pobreza e desigualdade 

Novo Airão - 1991 e 2000 

 1991 2000 

Renda per capita (R$ de 2000) 90,0 93,3 

Proporção de pobres (%) 70,0 70,5 

Índice de Gini 0,51 0,58 
                             Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003 

3.2.2.5. Aspectos econômicos de Novo Airão 

Nos aspectos econômicos serão destacados repasses e arrecadações de tributos. 
O repasse de Impostosobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a Novo Airão apresentou 
crescimento de 2005 a 2008, sendo que em 2008 o aumento foi mais que o dobro do período 
anterior. Assim como na maioria dos municípios brasileiros, em 2009, a variação foi negativa, 
provavelmente em função da crise econômica mundial, conforme pode ser observado na Tabela 18. 

TABELA 18 
Evolução do repasse de ICMS a  

Novo Airão (R$)-2005 -2010  

 
ICMS Variação % 

2005 3.262.515,86 - 

2006 3.685.795,46 12,97% 

2007 4.065.488,61 10,30% 

2008 5.063.611,09 24,55% 

2009 4.786.818,34 -5,47% 

2010 4.470.810,64* - 
*Valores até outubro 

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, 2010. 

 

A arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) em Novo Airão foi crescente de 2005 a 2007. Não 
foram encontrados dados referentes ao ano de 200811.  

De acordo com o responsável pelo departamento de finanças de Novo Airão, o município não 
recolheu o IPTU nos anos de 2006 e 2007. 

  

                                                           
11

Durante contato com o departamento de finanças do município, a relação da arrecadação do imposto seria 

disponibilizada por e-mail, o que não ocorreu até o momento de entrega desse relatório. 
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TABELA 19 
Evolução da arrecadação municipal em Novo Airão, por tipo - 2005 -2009 

Novo Airão 2005 2006 2007 2008 2009 

ISS 67.088,79 98.620,00 105.007,34 0,00 190.165,80 

Variação do ISS - 47% 6,48% - - 

IPTU 1.008,75 0,00 0,00 15.256,21 21.800,00 

Variação do IPTU - - - - 42,89% 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, 2010. 

3.2.2.6. Comunicação e facilidades financeiras 

Até o momento de encerramento desta pesquisa o site da ANATEL não estava disponível para 
consulta aos dados de telefonia. Foi feito contato telefônico e registrada a solicitação. O destino 
conta com acesso a internet banda larga em Manaus e há política municipal de inclusão digital. Em 
Novo Airão existe uma agência bancária e uma agência do correio. A operadora de telefonia celular 
disponível no município é a Vivo.  

3.2.2.7. A saúde em Novo Airão 

De acordo com os dados oficiais, Novo Airão dispõe de nove estabelecimentos de saúde, todos 
públicos. O número de leitos total no município é de 36, o que dá um total de 2,26 leitos para cada 
1.000 habitantes. Novo Airão não dispõe de pronto-socorro e nem de hospital. Dentre os 
equipamentos utilizados nos estabelecimento de saúde há um equipamento para manutenção da 
vida, três equipamentos de diagnóstico por imagem, dois raios-x e quatro equipamentos de 
odontologia. Existem sete postos de saúde e um centro de saúde que realizam atendimentos 
ambulatoriais. A unidade mista conta com ambulância, necrotério e lavanderia e realiza 
atendimentos ambulatoriais, de urgência e internação. 

TABELA 20 
Serviço de saúde em Novo Airão - 2010 

 Total 

Estabelecimentos de Saúde total  9 

Estabelecimentos de Saúde públicos 9 

Estabelecimentos de Saúde privados - 

Leitos 36 

Leitos por 1.000 habitantes (pop. estimada 2009) 2,26 

Pronto-socorro geral - 

Pronto-socorro especializado - 

Equipamentos de diagnóstico por imagem em uso 3 

Equipamentos para manutenção da vida em uso 1 

Tomógrafos computadorizados em uso - 

Raio X em uso 2 

Equipamentos de odontologia em uso 4 

Unidade Móvel Terrestre - 
Fonte: Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 2010. 
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De acordo com o IBGE (2009), Novo Airão faz parte do Programa de Saúde da Família, criado pelo 
Ministério da Saúde. Ao todo são duas equipes que realizam o atendimento de saúde à população. 

3.2.2.8. Infraestrutura (energia, água e saneamento, coleta de lixo e outros) 

A captação e o abastecimento de água de Novo Airão são de responsabilidade da Companhia de 
Saneamento do Amazonas (COSAMA). A produção e distribuição de energia elétrica são feitas pela 
Companhia Energética do Amazonas (CEAM). 

Em Novo Airão, a proporção de domicílios que contava com o sistema de água encanada aumentou 
de 25,5% em 1991 para 37,9% em 2000. Também é observado o aumento da porcentagem de 
domicílios que possuíam energia elétrica no período 1991-2000: em 1991, 39% dos domicílios tinham 
energia elétrica e, em 2000, eram 80,9%. No mesmo período, a proporção de domicílios urbanos com 
acesso a coleta de lixo subiu de 3,7% em 1991 para 91,7% em 2000. 

Percebe-se então que, em 2000, os serviços de energia elétrica e coleta de lixo aumentaram, 
consideravelmente, no município, melhorando a qualidade de vida da população. O acesso a água 
encanada nem tanto. 
 

TABELA 21 
Acesso a serviços básicos 
Novo Airão - 1991 e 2000 

 1991 2000 

Água Encanada 25,5 37,9 

Energia Elétrica 39,0 80,9 

Coleta de Lixo¹ 3,7 91,7 
                     Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003 
                     ¹ Somente domicílios urbanos 
 

Entre 1991 e 2000 não houve evolução no esgotamento sanitário do município. A rede geral 
continuou praticamente inexistente e o que aconteceu foi a substituição do uso de valas por fossas 
sépticas, da ordem de 30%. 

TABELA 22 
Proporção de moradores por tipo de instalação sanitária 

Novo Airão - 1991 e 2000 

 1991 2000 

Rede geral de esgoto ou pluvial - 1,6 

Fossa séptica 0,6 30,0 

Fossa rudimendar 14,1 44,2 

Vala 49,9 6,6 

Rio, lago ou mar - 0,7 

Outro escoadouro 6,1 0,6 

Não sabe o tipo de escoadouro 0,1 - 

Não tem instalação sanitária 29,1 16,3 
Fonte: IBGE/Censo 2000 
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3.2.2.9. Segurança pública 

Segundo o Perfil dos Municípios (IBGE, 2009) a segurança pública em Novo Airão é feita pela Polícia 
Civil, contudo não foram encontradas informações sobre o quadro efetivo de policiais e estrutura 
física disponível para a polícia. Ainda de acordo com o referido documento, Novo Airão não tem 
Conselho Municipal de Segurança Pública, unidade de Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal nem 
presídios.  

De acordo com o Governo do Estado do Amazonas, em Novo Airão a Polícia Militar mantém um 
efetivo de um Sargento (delegado), um cabo e cinco soldados destinados à manutenção da ordem e 
segurança pública. 

3.2.2.10. Sustentabilidade (legislação e práticas) 

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. 

3.2.2.11. Comunicação formal sobre turismo (site, participação em eventos) em Novo Airão 

O município de Novo Airão não tem sítio eletrônico oficial. Algumas informações sobre o município 
podem ser encontradas no Portal Oficial do Estado do Amazonas como saúde, educação, segurança e 
infraestrutura. 

Segundo informações do Perfil dos Municípios (IBGE, 2009), em Novo Airão o meio de comunicação 
formal utilizado para o contato com o público é apenas o telefone fixo. Ainda de acordo com o 
documento, o município não tem fax, jornais, acesso à internet e telefone dedicado exclusivamente 
para atender o público. O acesso à internet e o uso de computadores é realizado apenas 
internamente por funcionários da Prefeitura de Novo Airão.  

Segundo o Governo do Estado do Amazonas a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 
mantém uma agência para receptação e distribuição de correspondências, bem como os serviços 
postais necessários à população. 

O destino realiza eventos como a Festa do Padroeiro Santo Ângelo, Festa do Peixe-Boi e Festa do 
Aniversário da Cidade, Festa São Sebastião e Festival da Canção. Não foi encontrada a listagem dos 
eventos em que Novo Airão participa.   
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4. A CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO EM ANAVILHANAS 

Para estudar a cadeia produtiva do turismo no entorno do Parna Anavilhanas foram empreendidas 
duas ações de pesquisa: uma de caráter quantitativo, com aplicação de questionários eletrônicos e 
telefônicos e outra, qualitativa, por meio de entrevistas pessoais em profundidade. 

4.1. RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA 

Foram entrevistados 55 representantes da cadeia produtiva do turismo em Manaus e sete em Novo 
Airão (Tabela 23). Como alguns dos respondentes se consideram como representantes de mais de 
um tipo de elo, a somatória da Tabela é superior ao número total de entrevistados. Dentre a 
amostra, os elos mais representativos são as agências de turismo, os guias e as empresas de 
alimentação turística. 
 

TABELA 23 
Amostra dos entrevistados 

Parque Nacional Anavilhanas 

 
Agências 

de 
turismo 

Operadores Artesanato 
Atrativos 
turísticos 

organizados 

Entretenimento 
e cultura 

Guias 
Meios de 

hospedagem 

Empresas de 
alimentação 

turística 
Transportes 

Agências de 
turismo 

21 1    1    

Operadores  1 4   1 1 1   

Artesanato  1 4       

Atrativos 
turísticos 
organizados 

 1  1 1 1    

Entretenimento 
e cultura  

 1  1 1 1    

Guias, 
condutores e 
monitores 

1 1  1 1 10 1  1 

Meios de 
hospedagem 

 1    1 8  1 

Empresas de 
alimentação 
turística 

       11  

Transportes      1 1  7 

TOTAL 23 10 4 3 4 16 11 11 9 

 

4.1.1. Perfil dos entrevistados12 

Dos 62 entrevistados, 70% são formalmente constituídos como Pessoa Jurídica, 18% são negócios 
ainda informais, 7% são Micro Empreendedores Individuais e 5% são associações (Gráfico 1) . 87% 
atuam no setor de serviços, 13% no comércio e 3% no setor público (Gráfico 2).  

                                                           
12

 O perfil dos entrevistados está baseado na listagem fornecida pelo Comitê Gestor do Projeto, ou seja, não representa 

necessariamente, a realidade dos empreendimentos locais quanto ao grau de formalização e outros atributos, já que na 

referida lista constavam empresas formais apenas. 
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Gráfico 1 - Forma jurídica 
Resposta estimulada 

Base: 62 respondentes 

 
 

 
Gráfico 2 - Setor em que a empresa atua 
Resposta estimulada 

Base: 62 respondentes 

 
45% são empreendimentos comandados por dois sócios, 39% são de apenas um dono e 16% contam 
com mais proprietários (Gráfico 3). 90% têm o dono à frente do negócio (Gráfico 4).  
 

 
Gráfico 3-Número de sócios (incluindo você) 

Resposta estimulada 

Base: 62 empresários 
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Gráfico 4 - Forma de administração do negócio 

Resposta estimulada 

Base: 62 empresários 

 
O principal sócio é nativo em 63% dos empreendimentos e nos outros 32% é um brasileiro de outras 
regiões. 5% são estrangeiros (Gráfico 5). 12% desses proprietários estão na faixa de 18 a 29 anos; 
23% têm entre 30 e 39 anos; 23% entre 40 e 49 anos; 27% têm entre 50 e 59 anos e 15% têm 60 anos 
ou mais. Ou seja, predominam empreendedores com mais de 40 anos: 65% do total (Gráfico 6).  
 

 
Gráfico 5- Origem Gráfico 6- Idade 

Resposta estimulada Resposta estimulada 

Base: 60 empresários Base: 60 empresários 

 
Em relação à escolaridade, 3% não são escolados. 4% concluíram até o Ensino Fundamental; 8% têm 
Ensino Médio incompleto; 34% têm Ensino Médio completo, 10% têm Curso Superior incompleto e 
41% têm Superior completo ou pós graduação (Gráfico 7). 66% dos sócios são homens (Gráfico 8). 
 

 
Gráfico 7- Escolaridade 

Resposta estimulada 

Base: 60 empresários 
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Gráfico 8- Gênero 

Resposta estimulada 

Base: 61 empresários 

 
Em relação à formação gerencial, foram citados diversos cursos, concentrados na área de 
administração e contabilidade. Os cursos concluídos pelos principais sócios são: 
 

 Administração  
 Capacitação de Lideranças  
 Contabilidade  
 Economia 
 Gestão em Ecoturismo  
 MBA em Gestão de Meios de 

Hospedagem 
 MBA em Marketing 

 Técnico em Administração 
 Técnico em Contabilidade 
 Técnico em Gestão Empresarial 
 Técnico Guia Turístico 
 Turismo Receptivo 
 Turismo/Hotelaria 

 

4.1.2. Condições do imóvel 

Em relação aos imóveis onde estão instalados os negócios, 37% são próprios e os demais são 
alugados, arrendados ou cedidos (Gráfico 9).  Desses, 40% dos empreendedores afirmam que o 
imóvel está totalmente adequado, inclusive quanto às normas de acessibilidade e segurança, 37% 
precisam de reformas parciais, e 12% precisam de muitas reformas. Para os demais esta questão não 
se aplica (Gráfico 10).  

 
 

Gráfico 9- Condição de posse do imóvel Gráfico 10- Adequação do imóvel às atividades 
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4.1.3. Estrutura de pessoal 

Em relação à contratação de funcionários, 35% das empresas não têm funcionários com carteira 
assinada, 6% das empresas tem um funcionário registrado, 11% dois funcionários, 4% três 
funcionários e 34% tem quatro ou mais funcionários com carteira assinada. Para 11% dos 
entrevistados essa questão não se aplica. No tocante ao número de funcionários sem carteira, 31% 
não tem nenhum funcionário nessa situação, outros 19% tem um funcionário sem carteira, 19% tem 
dois funcionários, 8% três funcionários e 23% tem quatro ou mais funcionários sem carteira assinada. 
Na alta temporada, 38% dos empresários não têm necessidade de contratar outros funcionários. 19% 
contratam mais um funcionário, 10% contratam dois, 5% contratam três e 29% contratam quatro ou 
mais. (Gráfico 11). 
 

 
Gráfico 11- Número de funcionários 

Resposta estimulada 

Base: 62 empresários 

 

4.1.4. Clientela atendida, valores pagos e perfil 

Quando perguntou-se sobre a quantidade aproximada de clientes atendidos durante o ano de 2009, 
15% das empresas disseram que atenderam até 200 clientes por ano, 8% atenderam entre 201 e 500 
clientes, 6% atenderam entre 501 e 1000 clientes e 2% atenderam entre 1001 e 1500 clientes/ano. 
Nas entre 1501 e 2000 e mais de 4001 tem-se 6% de empresários em cada. 59% não sabem quantos 
clientes atenderam em 2009 (Gráfico 12).  
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Gráfico 12- Número de clientes atendidos em 2009 

Resposta estimulada 

Base: 59 empresários 

 
Em relação ao ticket médio, ou seja, o valor médio pago por cliente, 6% receberam até R$10, 4% 
receberam entre R$11 e R$20, 12% receberam entre R$21 e R$60, outros 13% receberam entre R$61 
e R$200 e 19% receberam mais de R$200 por cliente, durante o ano de 2009 (Gráfico 13). 

 

 
 
Gráfico 13 - Ticket médio 

Resposta estimulada 

Base: 59 empresários 

 
Em relação ao perfil do público atendido pelas empresas do destino, 78% das empresas sempre 
atendem brasileiros e 59% sempre atendem estrangeiros. Predominam os clientes de poder 
aquisitivo médio (sempre atendidos por 59% das empresas), seguidos pelos clientes de poder 
aquisitivo alto (39%) e baixo (25%). Dentre os grupos, os empresários afirmam que sempre atendem 
casais de namorados (58%); famílias com crianças (56%); famílias com várias faixas etárias, sem 
crianças (54%) e solteiros em grupos de amigos (49%). Os solteiros sozinhos representam 42% e os 
grupos de idosos, 25%. 
 
90% do público frequentador é adulto. Os jovens representam 53%, os idosos 46% e as crianças 22% 
(Gráfico 14). 
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Gráfico 14- Perfil de clientes atendidos 

Com que freqüência sua empresa atende clientes com os perfis listados abaixo? 

Resposta estimulada 

Base: 59 empresários 

 
 
A região sudeste é a principal emissora de turistas para o destino (46%), seguida pela região sul 
(20%). Os turistas do norte representam 18% do total. 2% das empresas não atendem turistas 
brasileiros. (Gráfico 15). Dos clientes estrangeiros, 61% são oriundos da Europa, 24% são do 
continente Americano e 2% são asiáticos (Gráfico 16). 
 
 

 
Gráfico 15- Região dos brasileiros Gráfico 16- Continente dos estrangeiros 

Se sua empresa atende brasileiros, de qual região eles são?  Se sua empresa atende estrangeiros, de que continente eles são? 

(Assinale a principal) (Assinale o  principal) 

Resposta estimulada Resposta estimulada 
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4.1.5. Gestão empresarial 

Em relação ao planejamento e aos serviços oferecidos pelas empresas, o controle de receitas e 
custos formalizado é o mais recorrente (53%), seguido pelo planejamento empresarial formalizado 
(43%), sistema informatizado de gestão e treinamento (38%), programa de treinamento e 
capacitação (26%) e plano de carreira para os funcionários (9%). 
 
53% das empresas têm site na internet, 41% tem sistema de reservas ou vendas pela internet e 29% 
têm verba definida para ações de comunicação. Sobre a comunicação com os clientes, 41% das 
empresas têm sistema de registro para reclamações e 36% realizam pesquisa de satisfação. 
 
As ações socioambientais praticadas são: 29% realizam coleta seletiva e têm sistema de controle de 
poluição, 28% têm programa de reciclagem, 24% têm sistema de tratamento de resíduos e16% 
mantém projetos sociais próprios (Gráfico 17). 
 

 
Gráfico 17- Planejamento e serviços oferecidos pela sua empresa 

Sua empresa tem: 

Resposta estimulada 

Base: 58 empresários 

 
33% das empresas afirmam ser certificadas pelas seguintes entidades: ABAV, ABETA, ABIH, 
EMBRATUR, GUIA 4 RODAS e SEBRAE. Entretanto, as certificações não foram especificadas estas 
entidades não são organismos certificadores, o que denota desconhecimento do que seja uma 
certificação. Alguns respondentes citaram o Alvará funcionamento ou licença para operação do 
negócio como um certificado. Este documento é uma exigência legal para a existência da empresa e 
não uma certificação.  

4.1.6. Dificuldades na operação dos negócios 

As dificuldades de gestão nas empresas foram avaliadas em dois aspectos: em relação ao pessoal e 
em relação à administração do negócio. As principais dificuldades enfrentadas pelas empresas em 
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relação ao pessoal têm a ver com qualificação (47%) e disponibilidade (37%) da mão-de-obra (Gráfico 
18). No tocante à administração, a sazonalidade é o maior empecilho (44%), seguida pela 
disponibilidade de capital para investimentos (39%) e capital de giro (37%) (Gráfico 19). 
 

 
 
 
Gráfico 18- Dificuldades do negócio – pessoal Gráfico 19- Dificuldades do negócio - administração 

Quais são as principais dificuldades no dia a dia do seu negócio?  Quais são as principais dificuldades no dia a dia do seu negócio? 

(Assinale todas as possíveis)Em relação ao pessoal: (Assinale todas as possíveis)Em relação à administração do negócio 

Resposta estimulada Resposta estimulada 

Base: 57 empresários Base: 57 empresários 

 
As agências de turismo, meios de hospedagem, empresas de alimentação turística e transportadores 
apresentam maior dificuldade em disponibilidade e qualificação da mão de obra. Os guias, 
condutores e monitores têm maior dificuldade em educação e boas maneiras. Em relação à 
administração do negócio, a maior dificuldade é a sazonalidade para a maioria dos elos. As agências 
de turismo, empresas de alimentação e os transportadores sofrem com falta de capital de giro. 

4.1.7. Necessidades de treinamento 

As necessidades de treinamento das empresas se concentram em atendimento a clientes (54%), 
administração e planejamento de negócios (42%), marketing, vendas e ações de comunicação (39%). 
Outras necessidades de treinamento são: finanças, preços e custos (33%), controles operacionais 
(21%), lay ou (18%), compra e estoque (16%) e segurança (9%) (Gráfico 20). 
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Gráfico 20- Necessidades de treinamento 

Quais são as necessidades de treinamento da empresa? 

Resposta estimulada 

Base: 57 empresários 

 
Em relação às necessidades de treinamento por elos, as agências de viagem querem mais 
treinamentos em Marketing e vendas, Atendimento a clientes, Administração geral e Ações de 
comunicação. Os operadores, atrativos turísticos organizados e empresas de entretenimento indicam 
Marketing e vendas e Ações de comunicação. No ramo do artesanato, a maior dificuldade é na 
Administração geral. Os guias, condutores e monitores, empresas de alimentação turística e 
transportadores tem dificuldade no Atendimento a clientes. Os meios de hospedagem indicaram 
Administração geral, Finanças, preços e custos. 

4.1.8. Envolvimento socioambiental e associativismo 

16% das empresas participam de projetos socioambientais. Dentre os 10 entrevistados que 
participam de algum desses projetos, três financiam projetos relacionados à infância e adolescência e 
um financia projetos relacionados a fome ou ONGs. Dentre as participações voluntárias, sete 
participam de projetos ambientais, cinco de projetos relacionados à infância e adolescência, dois 
participam de projetos relacionados à fome e pobreza e um em projetos de violência e ONGs. 
 
54% dos empresários afirmam participar de associações e entidades de classe. As associações das 
quais fazem parte são: Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (ABIH), Associação dos Operadores de Barcos de Turismo da Amazônia (AOBT), 
Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureau (CBCVB), Associação de Artesãos Encontro 
das Artes (Encoarte), Sindicato dos Taxistas e Sindicato dos Guias de Turismo (SINDGTUR). 
 
O maior motivo para tal envolvimento é a qualificação e melhoria do desempenho da empresa (14 
empresas). Os empresários também percebem que a associação certifica (nove empresas), traz 
mudanças (oito empresas), é uma forma de ajudar ao próximo (oito empresas) e traz status (sete 
empresas). 
 
56% dos empresários conhecem alguma associação de turismo no destino. As associações citadas 
foram as mesmas da questão anterior. Outro nome citado foi o da Associação Brasileira de Bares e 
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Restaurantes (ABRASEL). Muitos entrevistados citaram empresas privadas de turismo, como agências 
de viagem e, até mesmo, instituições governamentais como a Manaustur e Amazonastur. Essas 
últimas não são associações, mas órgãos responsáveis por articular e fomentar a atividade turística 
no município e estado.  
 

4.1.9. Relações entre os elos da cadeia do turismo 

A relação entre os elos da cadeia do turismo foi avaliada segundo uma escala de cinco pontos, na 
qual a nenhuma era a pior relação e parceria forte era a relação máxima entre os atores. Os meios de 
hospedagem têm a melhor relação com os outros elos (47%), seguidos pelos guias, condutores e 
monitores de turismo (40%). Em terceiro lugar, estão as agências de turismo, com 39%. As escolas de 
turismo são as menos relacionadas, apenas 11% da cadeia mantêm parceria forte.  
 
A relação de rivalidade e tensão não foi observada em todos os casos e, quando existe, não é 
expressiva. Existe competição amistosa entre todos os setores da cadeia e os índices de parcerias 
fracas têm uma variação grande, de 7% a 37%. 
 
Um caso grave observado na cadeia produtiva do turismo no destino é que, para 76% dos 
entrevistados, as entidades de fomento não mantêm nenhum tipo de relacionamento com os elos. A 
iniciativa para desenvolver o turismo na região deveria partir, em grande parte, dessas instituições, 
sendo que seu principal papel é fomentar a atividade no território. As escolas de turismo não 
mantêm relação com 73% da cadeia e o poder público também é visto como isolado para 66% dos 
pesquisados (Gráfico 21). 
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Gráfico 21- Relacionamento com os elos da cadeia 

Para cada um dos públicos, diga qual é o tipo de relação PREDOMINANTEMENTE estabelecida: 

Resposta estimulada 

Base: 56 respondentes 

 

4.1.10. Opiniões sobre o Destino 

Na opinião dos entrevistados, o que melhor representa o destino é a Floresta Amazônica (40%). Em 
segundo lugar está o Teatro Amazonas (24%) e o Encontro das Águas (24%). Outros entrevistados 
citaram como marcantes no destino a natureza (14%), o boto e o PARNA (10%), os hotéis de selva 
(8%), a fauna (6%) e as praias (3%) (Gráfico 22). Também foram mencionados, em menor 
porcentagem, a tranquilidade, os parques, os índios, os passeios, o Festival do Peixe Boi, a 
diversidade cultural, a culinária local, o centro histórico, a beleza e autenticidade e o artesanato. 
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Gráfico 22- Imagem do destino 

Em sua opinião, o que melhor representa seu destino? Quando as pessoas vão falar do seu destino, o que é mais marcante, o que elas mais 

mencionam? 

Resposta estimulada 

Base: 50 respondentes 

 

4.1.11. Percepções sobre o PARNA Anavilhanas, o turismo e sugestões 

Os empresários têm uma visão positiva do Parque Nacional. 71% gostam de tê-lo como vizinho, 68% 
consideram o parque relevante para a economia da região e 61% consideram a unidade adequada à 
pratica de atividades na natureza e à visitação. 55% recomendam o parque aos clientes e 50% acham 
que o parque impacta positivamente o negócio. 46% contribuiriam voluntariamente para sua 
manutenção, 29% consideram o parque o maior atrativo do destino. 13% dos entrevistados têm 
algum relacionamento com a unidade e 4% têm material de divulgação. Apenas 4% dos entrevistados 
alegam preferir que o parque não exista (Gráfico 23). 
 

 
Gráfico 23- Sobre o Parque Nacional (% de SIM) 

Em relação ao PARQUE NACIONAL 

Resposta estimulada 
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O principal problema do turismo na região, relatado pelos entrevistados, está relacionado à 
infraestrutura (52%). Foram várias as queixas sobre a falta de equipamentos hoteleiros, meios de 
transporte para turistas e a capacidade do aeroporto. O segundo problema mencionado foi a baixa 
capacitação do pessoal envolvido com turismo no destino (46%), sendo bastante citada a falta de 
pessoal bilíngue. A divulgação do destino e o alto custo da viagem, principalmente das passagens 
aéreas, ficaram empatados em terceiro lugar (17%).  
 
Outros problemas enfrentados pelo turismo no destino são: falta de investimento (15%), 
informalidade e ineficiência do governo (9%), falta de comunicação, de associativismo e de apoio 
(7%), sazonalidade e fiscalização (4%) (Gráfico 24). Alguns problemas citados, em menor 
porcentagem, foram: falta de planejamento, concorrência, descaso com as comunidades locais, 
degradação do centro histórico e falta de liderança.  

 
Gráfico 24 - Problemas do turismo 

Quais são os principais problemas do turismo na região? 

Resposta estimulada 

Base: 46 respondentes 

 
As sugestões para o Parque Nacional de Anavilhanas se concentram na melhoria de conservação 
(30%) e divulgação (27%). 8% dos respondentes não conhecem a Unidade e não puderam opinar. 
Para 5% dos entrevistados, deve haver mais fiscalização no parque. Outras sugestões são: aumentar 
o número de guias, atrair mais investimentos, aproximar o parque da comunidade local e criar 
atrativos nas áreas do parque (Gráfico 25). 

 
Gráfico 25- Sugestões  

Quais são as suas sugestões para o PARQUE? (Pense nas dificuldades e oportunidades) 

Resposta estimulada 

Base: 37 respondentes  
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4.2. RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA 

Ao todo, 24 pessoas foram entrevistadas no destino entre 7 e 17 de dezembro de 2010. Foram 13 
representantes de Manaus e 11 de Novo Airão. O Quadro 1 apresenta a divisão das entrevistas 
realizadas de acordo com a cidade e o elo da cadeia. Alguns entrevistados responderam tanto como 
proprietários de empresas ligadas ao turismo, como associações, quando representantes das 
mesmas. 

Cidade Entrevistados por ramo/Elo da cadeia 

Manaus - AM 
 

02 meios de hospedagem (01 representa associação) 

04 agências de turismo /operador de turismo especializado 

01 guia de turismo 

02 entidades de fomento 

01 representante do poder público 

01 transportador 

01 empresa de alimentação turística 

01 liderança local 

Novo Airão - AM 
 

02 meios de hospedagem 

01agência de turismo /operador de turismo especializado 

01 liderança local (Cadeira no Conselho Consultivo do Parque) 

02 representantes do poder público 

01 transportador 

01 empresa de alimentação turística 

01 Artesanato 

02 PARNA de Anavilhanas 

Quadro 1: Entrevistados por ramo de atuação. 

4.2.1. Perfil e expectativas dos entrevistados 

Os entrevistados são nativos ou oriundos de cidades próximas ou das regiões nordeste e sudeste. 
Dois entrevistados são estrangeiros e dois, apesar de brasileiros, viveram bastante tempo na Europa. 
Entre aqueles que vieram de fora, a maioria mora há mais de 15 anos na região. Os outros chegaram 
há no máximo cinco anos, caso dos representantes do PARNA e de um dos estrangeiros. Aqueles que 
chegaram a Novo Airão e/ou Manaus há mais tempo trouxeram os familiares e vieram a trabalho, 
vislumbrando uma zona de expansão econômica do Brasil. São adultos na faixa de vinte a cinqüenta 
anos de idade. 

Nasci em Natal. Meu pai era militar e, há quinze anos foram transferidos 
para Manaus. Tem treze anos que a família trabalha com o ramo 
alimentício. O restaurante funciona na parte de baixo da casa, e em cima é 
a residência. Minha mãe cuida da comida, meu pai das compras e eu da 
administração. (Alimentação, Manaus) 



CADEIA PRODUTIVA EM PARQUES NACIONAIS E ENTORNO                                                 

PARNA ANAVILHANAS 
2011 

 

54 

 

Os empresários entrevistados têm uma percepção acentuada em relação aos negócios. São pessoas 
que fazem disto o sustento de suas famílias e viram a oportunidade de realizar grandes 
investimentos. Nos últimos anos, esses empreendedores perceberam o crescimento do turismo nas 
cidades. Em Manaus, o aumento do turismo de negócio e em Novo Airão, do turismo de natureza e 
sol e praia. 

4.2.2. Percepções sobre o desenvolvimento do turismo no destino 

O desenvolvimento turístico do destino ainda está muito longe de ser associado ao Parque Nacional 
Anavilhanas. Para os entrevistados, tanto em Manaus quanto em Novo Airão, o Parque não é o 
atrativo mais forte.  

O turista que vem a Novo Airão vem para visitar o Boto, e daí vão visitar as 
Anavilhanas e aos pontos turísticos da cidade. (Alimentação, Novo Airão) 

Pode-se dizer que o turismo em Manaus e Novo Airão é algo novo. O desenvolvimento ainda é lento 
e depende muito da união entre os envolvidos. Essa visão é compartilhada pela maioria dos 
entrevistados. Em Novo Airão é consenso que outras atividades, como, por exemplo, o serviço 
público municipal, são responsáveis pela maior parte dos empregos e da renda gerada localmente. 

A principal fonte de renda é a Prefeitura, que emprega muitas pessoas, 
depois o turismo que direta ou indiretamente a cidade está toda envolvida, 
tem pessoas trabalhando fazendo espetinhos de churrasco. [...] Falta 
incentivo externo, mas falta também motivação, organização, mobilização 
das pessoas da cidade. (PARNA de Anavilhanas, Novo Airão) 

Em Manaus, o turismo de negócios e eventos tem crescido muito e se mostra como o segmento mais 
consolidado, chegando a ser responsável pela falta de acomodação em hotéis na cidade, em 
determinadas épocas, durante a semana. 

Pensando em turismo de natureza, há duas formas mais usuais comercializadas via agências em 
Manaus: o turismo em hotéis de selva e o turismo fluvial. O destino começou, há aproximadamente 
30 anos,  com a criação dos hotéis de selva, como atrativos inusitados e que visavam responder a 
uma demanda: a de se conhecer a selva amazônica com conforto: esse tipo de empreendimento  
oferece translado aeroporto – hotel e hotel – aeroporto, alimentação e passeios. Mais tarde, foi 
sendo desenvolvido o turismo fluvial, que consiste nos passeios de barco, em grupo, durante uma 
média de seis dias, podendo haver parte em terra ou não. O turista que sai para esse tipo de passeio, 
em geral, permanece um ou dois dias em Manaus antes da saída.  

Atualmente, o Turismo de aventura está em pleno desenvolvimento em Manaus. O objetivo dos 
empresários do segmento é disponibilizar produtos para aqueles que vêm ao destino  motivados por 
negócios e eventos, que é o maior contingente. Assim, com o apoio da ABETA, , algumas empresas 
estão desenhando atividades de curta duração visando atender a esse público. Essa inovação de 
produtos turísticos tem sido uma empreitada de poucos. A maioria permanece com seus serviços 
tradicionais. 
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O Parque de Anavilhanas ainda não é visto como um produto. Na cidade de Manaus, os que 
trabalham em agências e operadores especializados são os que, em sua maioria, conhecem o parque.  
Já os demais, com rara exceção, conhecem apenas de ouvir falar.  

Saindo de Manaus, segundo informações locais, os principais destinos são Presidente Figueiredo e 
Parintins, sendo o primeiro para turismo na natureza e o segundo para o cultural. Ainda não há um 
movimento para lugares mais distantes no estado, o que é justificado pela dificuldade de logística. 

Amazonas é o estado maior do país e nosso turismo fica concentrado aqui 
perto da capital. Então, muitas vezes você fala do Amazonas, você está 
falando realmente de Manaus. Tem muito pouco turismo desenvolvido no 
interior. É desejo dos nossos governantes desenvolver turismo no interior, 
mas não é nada fácil operar longe daqui. A gente tentou fazer muitas coisas 
no Alto Rio Negro, com os índios Yanomami, Tucanos. Muito complicado a 
questão logística e a comunicação com essas pessoas. (Agência e 
Operadora especializada, Manaus) 

Os entrevistados de Manaus e Novo Airão consideram que outras regiões do Brasil estão mais bem 
preparadas para receber o turista em termos de estrutura e qualificação. Eles atribuem o sucesso do 
turismo nas cidades à divulgação por parte de seus governos, demonstrando certo comodismo em 
relação à promoção do destino. 

Potencial, na opinião dos entrevistados, é o que não falta à Amazônia, que se vende por si só, por 
suas características, mas é necessário que  a informação chegue aos potenciais turistas: 

Aqui você vai encontrar as maiores coisas que você possa imaginar do 
mundo: o maior município, o maior rio, os maiores peixes, as maiores 
frutas, as maiores folhas, as maiores árvores, a maior diversidade ecológica, 
tem muita coisa para se ver, no entanto não tem nada para se ver, porque 
nós não sabemos divulgar isso e ninguém sabe o que tem aqui dentro. 
Então é uma grande incógnita enquanto destino. (Entidade de fomento, 
Manaus) 

Apesar dos diversos desafios do destino para melhor estruturar o turismo, a maioria dos 
entrevistados vê na Copa, a oportunidade das cidades deslancharem, e acreditam que essa atividade 
ainda trará bons frutos para o destino. 

4.2.3. Caracterização do turismo na região 

O que simboliza o destino 

O principal atrativo de Novo Airão são os botos-cor-de-rosa (Inia geoffrensis). Os turistas vão até um 
flutuante localizado na orla, próximo ao porto, onde podem comprar peixes para alimentar os 
animais e tocá-los. Até o final de novembro, ainda constituía uma atração nadar com os cetáceos, 
mas essa atividade foi proibida, por ser prejudicial aos animais e visando mais segurança para o 
turista. Os entrevistados ainda não especulam os impactos (positivos ou negativos) dessa restrição 
sobre a atividade turística no local.  
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Os empreendedores locais acreditam que o Destino tem tantos atrativos, que, se bem trabalhados, 
manterão o fluxo turístico, mesmo com a restrição ao contato com os Botos. Pode-se fazer uma 
divulgação melhor tanto do Parna do Jaú, como do Parna de Anavilhanas. Quanto à visitação ao Jaú, 
é um passeio que demanda mais tempo, já que está a aproximadamente quatro horas de Novo Airão,  
de voadeira, o principal transporte turístico fluvial da região. Entretanto, consideram-se como 
negativos em relação à sua visitação Jaú  a burocracia e o atendimento deficiente do ICMBio, que 
atrasa as liberações, prejudicando o fluxo turístico.  

No Parna de Anavilhanas a atividade turística é considerada mais fácil, já que ainda não é necessário 
emitir liberação, pois não há ainda o plano de uso público. O interesse no Parna também se deve aos 
seus vários atrativos, como as praias, as grutas, as rochas com desenhos interessantes, a vegetação e 
a possibilidade de observação de animais, como jacarés e quelônios entre outros. 

Hoje, quando se fala em Novo Airão, se fala em Botos. Hoje se visita muito 
Novo Airão por causa dos Botos. [...] Mas nós temos inúmeras áreas aí 
belíssimas a serem visitadas: o Parque do Jaú, só que para entrar no Parque 
você precisa de uma liberação do IBAMA, aí já é mais complicado. Mas as 
Anavilhanas têm aí algumas áreas a serem exploradas em relação às aves, 
pode curtir isso daí, tem as orquídeas, quando o rio está cheio, eles gostam 
de curtir as orquídeas, então tem muita coisa para ser visitada, depende 
muito do perfil do turista. (Meio de Hospedagem, Novo Airão) 

O acesso ao flutuante não é indicado com placa ou qualquer outro informativo. E, para chegar até o 
local, é necessário descer uma escada de alvenaria que precisa ser reformada . 

As paisagens do Parna de Anavilhanas diferem substancialmente nas épocas de chuva ou de seca. Na 
cheia, há um espelhamento maior da vegetação e do céu na água, proporcionando um belo 
espetáculo, além de ilhas, furos e igapós, por onde se passa de canoa por dentro da floresta 
inundada. Quando o rio está baixo, aparecem as praias, que se configuram como o principal atrativo 
para o turismo intra-regional. É a época preferida pelos manauaras e por grande parte dos turistas 
em geral também. 

A sazonalidade também favorece visões diferenciadas, na cheia tem um 
espelhamento maior, reflexo do Rio Negro com a atmosfera, as ilhas, os 
furos e os igapós. Já na seca tem as praias, de areias brancas que 
contrastam com a água cor de coca-cola. Também tem os bichos, os botos, 
peixes-boi, pássaros, as trilhas aquáticas e terrestres. (Parna de 
Anavilhanas, Novo Airão) 

Além dos atrativos símbolos, na parte urbana de Novo Airão, há restaurantes que servem peixes da 
região e duas associações de artesãos (Fundação Almerinda Malaquias e Associação de Artesanato 
de Novo Airão - A.A.N.A). A primeira tem trabalhos em madeira e a segunda em fibras vegetais. Além 
dos restaurantes, a vida noturna é ainda tímida no município.  

Fora do meio urbano, tem-se, ao longo da rodovia AM-352, balneários com e sem hospedagem que 
são muito frequentados pelos habitantes dos municípios vizinhos (especialmente Novo Airão, 
Manacapuru, Iranduba, Manaus e Barcelos). Nas proximidades dessa estrada, havia  um serpentário 
muito  atrativo, que foi desativado com o falecimento do seu idealizador e pelafalta de um sucessor. 
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Saindo de Novo Airão pelo Rio Negro, o turista pode negociar com os canoeiros, que estão 
organizados em uma associação. Todos cobram o mesmo valor por  hora (R$65,00), mas se o passeio 
for muito longo ou de dias, pode-se combinar um valor de diária. O turista pode ir mais longe, visitar 
o Parque Nacional do Jaú, o que demanda mais tempo e dinheiro. Os canoeiros conhecem os 
ribeirinhos e o visitante pode dormir em redes nas pousadas caboclas. Durante os períodos de cheia, 
os canoeiros vendem muito os passeios pelos igapós, quando é a melhor época de se avistarem as 
orquídeas. 

Embora em Manaus o que simboliza a cidade no cenário turístico seja o Teatro do Amazonas, o que 
os turistas realmente buscam são os atrativos naturais que ficam no entorno da cidade como os rios 
e a selva, o Encontro das Águas, os animais e os povos indígenas. 

Os turistas vêm para conhecer a Selva Amazônica, exclusivamente. Vão de 
manhã e de tarde. Vão de barquinho e conhecem os rios, ribeirinhos, vê as 
necessidades que os ribeirinhos têm lá. (Meio de Hospedagem, Manaus) 

O Teatro Amazonas é o marcante, enquanto questão urbana. Mas o 
monumento natural mais visitado aqui é o Encontro das Águas [...] e o 
entorno, tudo o que acontece ali, nesse encontro do Rio Solimões, que de 
um lado a floresta é totalmente diferente da floresta do Rio Negro. É um 
encontro de biodiversidade tremendo. O encontro das águas, o teatro, o 
índio e a floresta. (Guia e liderança, Manaus) 

Perfil do turista     

Para falar sobre o perfil do turista, é necessário separar os municípios de Novo Airão e Manaus, 
porque são públicos totalmente diferentes, exceto por um determinado grupo que é comum aos dois 
destinos: os turistas de cruzeiros. 

Em geral, o turista de cruzeiro é estrangeiro e gasta pouco, tendo perfil semelhante ao de  hotel de 
selva. O navio e o hotel funcionam como  bases. 

As pessoas que vão a Manaus de navio, não consomem nada na cidade, ou 
seja, não deixam dinheiro. A mesma coisa acontece quando as pessoas vão 
com os pacotes fechados, chamado de “operação casaca”. Elas vão para os 
hotéis de selva já com tudo incluído, alimentação, transporte e, 
praticamente, não gasta na cidade. (Poder Público, Manaus) 

Por ser um lugar menor, em Novo Airão o clima de hostilidade em relação ao navio é ainda maior. Lá, 
é consenso que o turista de cruzeiro praticamente não gera renda: eles já descem com suas garrafas 
de água e o único serviço que contratam é o do mototaxista. Em poucos casos, movimentam as 
associações de artesanato. 
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O turista de Novo Airão 

Existem três grupos de turistas. Os estrangeiros, especialmente os europeus, os manauaras e os da 
região sudeste do Brasil. Os que vêm de navio, como já descrito, são predominantemente 
estrangeiros, europeus e norte-americanos. Embora poucos desses permaneçam em Novo Airão, o 
potencial para aumentar o fluxo é grande, pois, segundo os entrevistados, esse grupo ouve falar 
muito sobre a Amazônia brasileira e têm desejo de conhecer a selva: 

O que é divulgado lá fora é algo que nós nem temos conhecimento. Faz 
parte de uma educação. Todo europeu já cresce dentro desse ambiente 
que diz que um dia tem que vir na Amazônia. Por isso é que eu te falo, nós 
não vamos ter um problema de concorrência aqui no Amazonas, porque o 
nosso público é grande demais. Porque todo europeu, todo estrangeiro, 
tem na sua agenda um dia visitar a Amazônia. [...] E isso vai passando de pai 
para filho. (Agência e Operadora especializada, Novo Airão) 

Os turistas de final de semana são em sua maioria manauaras que recorrem a Novo Airão 
principalmente na época seca, em busca das praias e do contato com os cetáceos. São motivados 
pelo descanso.  

As pessoas de Manaus só vêm para cá por causa dos botos. Eles ficam uma, 
no máximo, duas noites e não querem fazer muitos passeios. Ficam na 
praia, normalmente durante o final de semana. (Meio de Hospedagem, 
Novo Airão) 

O terceiro grupo vem de São Paulo e Rio de Janeiro e da região Sul do Brasil. Tendem a ficar mais 
tempo e têm mais disponibilidade para fazer passeios. 

Eles vêm para curtir um pouco mais Novo Airão, essa outra área você tem 
que ter pelo menos três dias. Porque para ir numa outra área, por exemplo, 
Airão Velho, você tem que ter pelo menos um dia disponível para ir lá e 
voltar, que é uma viagem longa. Para quem quer vir só para vir curtir as 
ilhas, as Anavilhanas, vem e pode voltar no mesmo dia, mas para curtir um 
pouco mais do que é Novo Airão, no mínimo três dias (Meio de 
Hospedagem, Novo Airão). 

Mas, as pessoas do resto do Brasil estão mais interessadas em passeios. Os 
botos são bons para encontrar, mas não é o principal, eles querem fazer 
passeios. (Meio de Hospedagem, Novo Airão) 

Em Novo Airão existem bem demarcados dois grupos, os que vão para relaxar e para um turismo de 
sol e praia, que são da região; e aqueles que se deslocam por longas distâncias e que vão para 
apreciar a natureza, ter a experiência de dormir em redes e assar peixes. Segundo os entrevistados, 
um aspecto positivo de Novo Airão é que o lugar tem potencial para atender bem a esses dois tipos 
de público. 
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O turista de Manaus 

Ao questionar sobre o perfil do turista de Manaus, confundia-se a cidade com a região amazônica. 
Isso porque, tratando-se de turismo de natureza, Manaus é, na realidade, um ponto de 
comercialização e de partida para os passeios no entorno. Em Manaus, os turistas estrangeiros 
(especialmente os norte-americanos e os europeus) são um público frequente, quando se pensa na 
motivação de turismo na natureza. 

O nosso público forte ainda hoje é o americano, pela proximidade, por ter 
vôos diretos de Miami para Manaus, mas existem outros públicos. O chinês 
começou a vir. O europeu... [...] Pesca esportiva é o grande filão do 
mercado ainda. (Entidade  de fomento, Manaus) 

Esse público é motivado principalmente pela selva e pela pesca esportiva e, em geral, fazem 
caminhadas ou passeios de barco mais longos, além de pernoitarem também em comunidades 
ribeirinhas/caboclas. Esses turistas usam Manaus como ponto para compra ou, quando já têm o 
pacote, para se juntar ao grupo e seguir para os passeios nos arredores. Antes, esse turista 
estrangeiro era o grupo mais representativo em Manaus, quando o assunto era Turismo de Natureza 
ou Ecoturismo, mas nos últimos anos já se observa uma mudança de perfil, o que pode ser justificado 
pela mudança na economia. Os entrevistados observam que o turismo doméstico está crescendo, 
mas em Manaus, ainda não se desenvolveram muitas estratégias para aproveitar esse potencial. 

Tradicionalmente o nosso mercado foi sempre do estrangeiro. 99% do 
mercado era estrangeiro, porque somente estrangeiro tinha dinheiro para 
chegar aqui e também interessa na região. Infelizmente o brasileiro ainda 
não tem grande interesse na selva, do turismo de aventura. [...] Mas com 
essas mudanças na economia, o turista brasileiro tem mais interesse nas 
coisas, por causa da mídia talvez e por causa da ABETA. E agora nós temos 
certo mercado brasileiro, nacional, regional e local. E isso é uma coisa que a 
gente tem que pensar muito, nesse mercado local. (Agência e operadora 
especializada, Manaus) 

Existe um crescimento de turistas. O turista estrangeiro, muito mais o 
americano e o europeu e agora o asiático, o japonês, o chinês, começa a vir 
com mais força. Outros povos buscam conhecer a Amazônia. Na questão do 
turista nacional, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro e outros estados 
começam também a ter uma procura também pela Amazônia. (Entidade de 
fomento, Manaus) 

Os turistas estrangeiros se dividem por faixa etária e econômica. Os jovens, de 18 a 25 anos, são os 
mochileiros, vêm totalmente em busca de aventura, de conhecer a floresta e não possuem muito 
dinheiro para gastar na cidade.  

O que mais vem são os mochileiros, que não querem pagar muito. A 
diferença é que não tem ar condicionado e chuveiro elétrico. Esses 
mochileiros estrangeiros querem é isso. Eles chegam aqui totalmente pela 
internet, e indicados por alguém que já teve aqui. É um turismo que gasta 
pouco, tem pouco dinheiro, geralmente são estudantes, filhos dos senhores 
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que têm dinheiro, quase sempre são novos. Vêm ajudados pelos pais. 
Gastam só com comida e não compram nada. Vêm, comem, vê o passeio e 
vão embora. (Meio de Hospedagem, Manaus)  

Os turistas estrangeiros adultos estão na faixa de 35 a 60 anos, são casais, famílias e grupos e 
costumam gastar mais dinheiro na cidade. 

Os turistas brasileiros são das regiões sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) e Sul. São 
casais e famílias, cujos membros têm de 35 a 60 anos. O turista brasileiro, especialmente aquele que 
vem de São Paulo, faz muitos passeios e aproveita o máximo da natureza, sem dispensar uma boa 
comida. Enquanto o turista estrangeiro tem o foco na mata, na selva, no inusitado, o turista 
brasileiro vai além. Quer ter contato com a natureza, mas quer visitar os atrativos urbanos. 

Os estrangeiros a maioria é coreano e americano. São adultos e os 
americanos gostam de agradar com gorjetas. Já os jovens, são os 
mochileiros e vêm com pouco dinheiro. Os brasileiros são da cidade de São 
Paulo e Minas Gerais, vêm com pacotes fechados e os gastos geralmente 
são com restaurantes e bares a noite. (Transportadores, Manaus) 

Os turistas brasileiros desejam conhecer não somente a Amazônia, mas 
também o Teatro, City Tour, passeio de By Night. (Agência de Viagem, 
Manaus) 

O paulista vem para a Amazônia fazer turismo, ele faz turismo mesmo. Ele 
quer conhecer tudo, tudo o que você oferece, tipo caminhada, eles fazem 
tudo mesmo. Não reclamam de nada. Não reclamam. A única coisa que ele 
exige é boa comida. Geralmente a gente tem e são muito generosos no final 
dos passeios também. (Guia, Manaus) 

Devido à cidade de Manaus ter um pólo industrial bem desenvolvido, o turismo de negócio vem 
crescendo bastante a cada dia, e os entrevistados têm aproveitado essa oportunidade para 
desenvolver produtos voltados para esse turista de negócio, ou seja, passeios de poucas horas e de 
até um dia. 

Aumentou a quantidade de coreanos e chineses, devido estarem com uma 
nova empresa da Samsung em Manaus. (Transportadores, Manaus) 

Tem os turistas que vêm aqui e não têm muito tempo para ficar. E também 
não têm muito interesse em passar uma noite em um barco ou numa 
pousada, eles têm medo. Então nós temos como fazer o turista ficar na 
cidade e fazer passeios diferentes todos os dias e, assim, muito mais gente 
ganha: o hotel ganha, o restaurante, o teatro, vários pontos culturais 
ganham e as empresas de turismo [agências/operadores] ganham com os 
passeios. Então realmente é uma maneira de melhor distribuir o dinheiro. 
Porque antigamente era assim, a pousada [hotéis de selva] recebiam o 
grupo no aeroporto, leva eles direto para a pousada, fica lá quatro dias, 
depois voltam para o aeroporto. (Agência e operadora especializada, 
Manaus) 
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Percepção sobre os impactos do turismo, obstáculos e perspectivas 

Os entrevistados, de modo geral, concordam que o turismo é benéfico quando bem organizado, mas 
no momento de apontar exatamente quais são esses benefícios, o consenso é que o turismo gera 
renda para os municípios. Esse ponto positivo da atividade no local foi mencionado por quase todos 
os entrevistados. Mas não fica somente nesse aspecto, o turismo é tido como uma importante forma 
de troca de experiências e como uma chance de melhoria da infraestrutura urbana e viária. Segundo 
alguns entrevistados, quando há atividade turística, há mais mobilização do poder público e mais 
recursos para se melhorar acessos, aspectos arquitetônicos, abastecimento etc. 

O principal [benefício] é a troca de experiências, segundo: dinheiro, que é 
fundamental que ele traga isso. Mas o turista também traz a preocupação 
do poder público de melhorar a cidade, para receber o turista, porque o 
poder público não tem a preocupação de melhorar a cidade para o 
habitante. (Entidade de fomento, Manaus) 

Dentro dessa troca de experiências, entendida como aspecto positivo, pode-se destacar o processo 
de valorização cultural. O amazonense passa a se identificar com sua história, seus traços e seus 
costumes, a partir do momento que sua cultura não é mais criticada, mas elogiada, motivo de 
interesse, de viagens, de aprendizados. O índio tinha vergonha de sê-lo, mas quando sua cultura é 
destacada, passa-se à identificação com um grupo. 

Ao longo dos anos, a nossa cultura foi diminuída. A gente foi passando a ter 
vergonha de ser índio. [...] Chamar índio de índio era pejorativo. [...] Com 
essa valorização cultural [vinda com o turismo] que os pesquisadores 
trouxeram, que vocês têm uma riqueza cultural muito grande que se 
perdeu ao longo do tempo. O fortalecimento da nossa identidade cultural 
foi o que melhor aconteceu com o turismo. Financeiramente o turismo tem 
beneficiado muito, mas muito pouca gente. (Guia e liderança, Manaus) 

A renda é um ponto forte sempre citado, mas em algumas entrevistas, esse aspecto foi ponderado. O 
turismo quando bem organizado traria renda para o lugar como um todo. Mas o problema nessa 
região é a concentração de recursos financeiros apenas em algumas empresas. 

Trabalho. Claro, mais turismo, mais trabalho. Educação ambiental, 
preservação, isso está melhorando também o nível de vida das pessoas. 
Não temos esgoto aqui, coisas que precisam ser instaladas no futuro. Quem 
vai pagar? Mais empregos, mais impostos, mais dinheiro para a prefeitura, 
é assim. (Meio de Hospedagem, Novo Airão) 

Relação emprego e renda, o turismo traz isso. Começa a ter uma demanda 
do município, a cadeia turística do município. Setor hoteleiro, os 
agenciamentos, o barqueiro, o vigia, o restaurante, tendo a demanda, 
logicamente, esses seguimentos vão precisar de mão-de-obra. (Agência de 
Fomento, Manaus) 

Em Novo Airão, a população acredita que o turismo pode ir além da renda complementar, como é 
hoje e em pequena escala, e que, se bem explorado, pode se tornar o principal sustento econômico 
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de uma família. Sabem que falta a organização da cidade para que isso aconteça. Alguns, que já estão 
engajados na atividade, percebem que o turismo deve ser desenvolvido e tem potencial para que de 
fato aconteça. Para que se torne uma forte atividade econômica, o turismo precisa de uma 
articulação entre empreendedores, poder público e ICMBio. Os dois representantes do Parna de 
Anavilhanas concordam que o próprio ICMBio deixa a desejar no quesito comunicação com os atores 
da cadeia. Sabem que a Unidade pode ser um dos agentes mobilizadores da atividade turística, mas 
para que isso aconteça é necessário que saiam do campo das ideias. É preciso que os projetos sejam 
aprovados e que chegue recurso para colocá-los em prática. Segundo um entrevistado, já existem 
projetos prontos e os atores da cadeia sabem disso, mas com a morosidade do processo, cria-se um 
clima de conflito entre os funcionários do Parque e atores:  

Só será prática quando conseguirem ordenar, captar recursos. Devido à 
demora desse processo, deixa transparecer para as pessoas que o Parque é 
inimigo, passa um pouco essa falsa ideia. (Parna de Anavilhanas, Novo 
Airão) 

Existe no território uma cultura individualista nos negócios. Muitos empreendimentos são familiares, 
o que acarreta em baixa formalidade do turismo no destino e baixa qualificação profissional. O 
indivíduo vê uma oportunidade em oferecer algum tipo de serviço e logo inicia seu negócio com o 
cônjuge ou filhos. Esse quadro se repetiu em várias entrevistas e é um dificultador na percepção de 
benefícios.  

Quando perguntados sobre os entraves que o turismo encontra no destino e quais seriam as 
perspectivas para o futuro, os entrevistados mostraram ter uma percepção ampla e panorâmica 
local. Um dos aspectos negativos mais mencionados, tanto em Manaus quanto em Novo Airão, é a 
divulgação incipiente dos atrativos da região que funcionaria como uma barreira à prospecção de 
novos turistas. 

Na chegada ao Aeroporto, no setor de informações turísticas da AMAZONASTUR há pouco material 
sobre atrativos turísticos do Estado do Amazonas. A maior parte do material é sobre Manaus. 
Conversando com dois estagiários da organização, que são estudantes de turismo, constatou-se que 
eles não divulgam os Parques Nacionais naquele centro de informações. Alguns dos estagiários 
sequer conhecem as categorias de UCs. Os estagiários e funcionários também não têm informações 
precisas sobre como chegar a Anavilhanas, pois não conhecem e não receberam essas informações. 
Essa mesma impressão das pesquisadoras no aeroporto é corroborada na fala de um dos 
entrevistados: 

Tem muita gente em Manaus que conhece Novo Airão pelas reportagens, 
mas não sabem nem como chegar. Então tem muita coisa para fazer de 
Anavilhanas, a gente encontrou pessoal da AMAZONASTUR no aeroporto e 
alguns deles não conheceram Anavilhanas. Eles só sabem muito sobre 
Manaus e alguns lugares bem pertinho, mas pouco sobre este lugar aqui. 
(Meio de Hospedagem, Novo Airão) 

No Rodway, que é um dos portos de onde saem lanchas rápidas para Cacau Pirêira, o mais utilizado 
por turistas, no guichê de informações turísticas da AMAZONASTUR, o funcionário tampouco sabia 
dar informações de como chegar a Novo Airão, o que lá existe ou o que é o Parna de Anavilhanas. O 
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posto de informações turísticas desse porto funciona apenas quando há navio de cruzeiro atracado, 
o que também pode ser considerado um aspecto negativo, já que não haveria informações para a 
regionalização do turismo, mas apenas sobre a Capital. 

Nos dois destinos, a falta de divulgação é vista como negligência dos poderes públicos estadual e 
municipal. A maioria dos entrevistados imputa às autoridades a tarefa de fazer o destino conhecido. 
A escassez de material de comunicação e a infraestrutura precária do Parque Nacional são 
considerados problemas igualmente graves. O único material que têm sobre o Anavilhanas se refere 
à época em que era Estação Ecológica. Este material é entregue no Centro de Atendimento ao Turista 
de Novo Airão com uma observação da mudança na categoria de UC. 

Além disso, o próprio relacionamento com o poder público é precário. Atores da cadeia reclamam 
com frequência e principalmente do relacionamento com as prefeituras de Manaus e de Novo Airão. 
Em Manaus, o problema é a falta de políticas públicas voltadas para o turismo, em Novo Airão o 
obstáculo é ainda maior. Os entrevistados dizem haver completo descaso em relação à 
infraestrutura, o que prejudica toda a cadeia. 

Em Manaus, a crítica que recai sobre o poder público em relação ao turismo está relacionada 
principalmente com a falta de planejamento voltado para a atividade. As ações de comunicação 
devem ser direcionadas aos públicos que se deseja para o local.  

É o foco que a cidade não tem para o turista que ela quer. Hoje se você 
perguntar para qualquer pessoa de turismo, a cidade não sabe dizer qual é 
o turista que ela quer. Se ela quer o turista de compra, de contemplação, de 
pesca, homossexual, idoso, não temos.  (Entidade de fomento, Manaus) 

Em Novo Airão critica-se e julga-se descaso da Prefeitura a situação quanto à precariedade das ruas e 
problema com esgoto, saúde e educação. Um dos entrevistados especula que esses problemas 
existam, na verdade, por falta de um documento estruturador, um plano diretor. 

As ruas, uma parte está melhor, mas grande parte está cheia de buraco, 
eles começaram a fazer as coisas antes das eleições, mas depois ninguém 
continua. O hospital está horrível, falta dinheiro. Acho que o problema é 
que não existe um plano geral de desenvolvimento para a cidade.  (Meio de 
Hospedagem, Novo Airão) 
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Embora os entrevistados critiquem muito e mencionem que a população novo airãoense está 
insatisfeita com o governante municipal, não há mobilização efetiva em prol da mudança. As pessoas 
no lugar ainda são muito dependentes e pouco pró-ativas. 

Outro fator considerado um obstáculo ao desenvolvimento do turismo local é a dificuldade de acesso 
à região amazônica. Para a maioria dos entrevistados, o progresso e, consequentemente, o sucesso 
da atividade turística está fortemente ligado ao preço da passagem aérea.  Falta infraestrutura no 
aeroporto, considerado muito pequeno e sem condições de abrigar os turistas que vêm ao Destino. 
De acordo com os entrevistados, os elevados preços das passagens aéreas são justificados por não 
haver rotas diretas para Manaus. Já na cidade de Novo Airão, o problema é a travessia do Rio Negro, 
que pode gastar de 2h30min. até um dia inteiro, dependendo do fluxo. Está em construção a ponte 
Manaus-Iranduba, que facilitará o acesso à cidade. Porém, de acordo com os entrevistados, ao 
mesmo tempo em que é positivo o progresso no acesso, gerará consequências que não serão 
favoráveis, como, por exemplo, a diminuição da tranquilidade da cidade e o aumento da violência.  

Agora, quando essa ponte sair, vai melhorar por um lado, mas vai arruinar 
por outro. A tranquilidade vai acabar mais. (Transportador, Novo Airão). 

O acesso mais fácil vai facilitar muitas coisas. Porque também muita gente 
de Manaus não gosta de esperar muito na fila na balsa. Eles têm somente 
dois dias no final de semana e quem quer perder quase um dia? Quatro 
horas de ida e quatro horas de volta. Em criminalidade, vamos ver. Aqui 
ainda está fraco, mas acesso fácil também traz facilidade para essas pessoas 
que querem fazer o mal. Aqui nós ainda temos essa tranqüilidade tropical 
que faz um charme. (Meio de Hospedagem, Novo Airão) 

A dificuldade de acesso ao município implica em outras barreiras ao desenvolvimento do turismo. 
Entre elas, a principal citada foi o abastecimento. A falta de opções em frutas para preparar o café da 
manhã servido na pousada e de abastecimento de carne foram citadas como entraves, mas que em 
breve serão resolvidos, com a finalização da construção da ponte. 

A cultura e os hábitos alimentares/comportamentais da região são vistos, pela quase totalidade dos 
entrevistados, como um grande potencial, mas que precisa ser mais valorizado no Destino. Na 
comunidade, as pessoas são cordiais e solícitas, valorizam sua cultura, o que tem de bom, como os 
peixes, frutas e a farinha.  

Em relação às expectativas para os próximos anos na região, a maioria é otimista. Os entrevistados 
percebem um grande potencial a ser explorado, embora destaquem a necessidade de um trabalho 
efetivo por parte do poder público. Espera-se que a Copa do Mundo influencie na melhora de 
infraestrutura e que seja motivador de cursos profissionalizantes voltados para o turismo.  

Para a região de Manaus, segundo um dos entrevistados, a Copa seria um agente transformador 
interno, uma forma de melhoria da parte urbana e dos acessos aos atrativos. O evento não pode ser 
considerado um motivo para se viajar para a região, mas mais um motivo para se viajar para a região. 
Isso porque a Amazônia é o atrativo mais importante, segundo um entrevistado, que inclusive teria 
sido usado como chamariz para captar a Copa do Mundo. Além disso, como esse entrevistado, outros 
falaram sobre a mistura que se faz entre Amazônia e Amazonas, sendo o estado captador da maior 
parte do turismo destinado ao bioma, fazendo com que as expectativas sejam muito boas. 
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A onda verde mundial está crescendo muito. Nessa onda verde, uma das 
marcas mais famosas hoje chama-se “Amazônia” e o Amazonas ganhou 
esse nome de Amazônia. As perspectivas são as maiores possíveis, a Copa 
do Mundo não atrai o turista, o que atrai é a Amazônia, que, aliás, foi uma 
das grandes chancelas que o Brasil usou para atrair a Copa para cá. 
(Entidade de fomento, Manaus). 

Entre os entrevistados, as perspectivas em relação à Copa no Brasil são muito boas. Esse evento se 
tornou um marcador temporal, fala-se em “pré-copa”, “copa” e “pós-copa”. Acreditam que o 
número de turistas aumentará muito, e que após a copa esse número será ainda maior, devido à 
divulgação e a promoção boca a boca de cada turista em sua região.   Apesar disso, os empresários 
têm consciência de que para receber mais turistas do que recebem hoje, é preciso ampliar não só a 
capacidade instalada como melhorar a oferta de serviços. 

Com a vinda da Copa Militar em 2012 no Rio de Janeiro, as Olimpíadas em 
2014 e a Copa do Mundo em 2016, tem perspectivas muito boas para o 
turismo em Manaus. Acredito que cinqüenta por cento desses turistas que 
virão ao Brasil, passarão em Manaus. E ainda acho que o posterior a esses 
eventos será melhor ainda, devido à divulgação, promoção. (Agência, 
Manaus) 

As perspectivas referentes ao turismo pré-copa, copa e pós-copa são boas. 
Espero que o fluxo e a demanda de turistas seja melhor do que está sendo. 
(Transportadora, Manaus) 

Em Novo Airão, eles consideram também que o turismo deve ser incentivado, porque é uma das 
principais atividades econômicas do lugar, haja vista a característica de estar rodeada por UCs de uso 
muito restritivo, que impedem atividades industriais e algumas extrativistas. O turismo, se 
incentivado e bem trabalhado, é considerado por alguns entrevistados como uma das possibilidades 
de se diminuir o índice de desemprego local. 

Desemprego é um problema aqui, porque as indústrias antigas daqui todas 
estão quase terminadas, esse trabalho com madeira, tirar madeira, 
estaleiros, pescaria é proibido, então a única possibilidade é turismo aqui. 
(Meio de Hospedagem, Novo Airão). 

Falando sobre o potencial turístico de Novo Airão e a perspectiva para o turismo nos próximos anos, 
um dos entrevistados, como outros, mostra que Novo Airão tem potencial pelo que existe no lugar e 
por já ser reconhecido como o lugar para se ver botos. Tendo em vista a nova regulamentação do 
contato com os botos, há no município a ideia de que é preciso desenvolver outros atrativos para 
que se tornem fortes tanto quanto os botos. Partindo desse símbolo/âncora, consideram necessário 
desenvolver mais produtos, para fortalecer o destino e alguns sujeitos têm boas expectativas em 
relação às atividades no Parque de Anavilhanas. Para que essas atividades ajudem a fortalecer o 
destino, os empresários esperam uma atuação do ICMBio, preferencialmente que as ações não 
sejam lentas como costuma acontecer. 

Novo Airão tem a estrutura melhor do Amazonas. É um local já conhecido, 
já tem alguma presença na imprensa. O que mais representa Novo Airão 
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são os botos, mas precisamos dessa imagem também para o Parque 
Nacional das Anavilhanas, porque o encontro com os botos vai ser limitado, 
por causa das novas leis. E precisamos mais coisas que os turistas podem 
fazer aqui. [...] mais gente precisa investir aqui. Mais atrações. Claro, temos 
passeios, temos as ilhas, que são fechadas, algumas o ICMBio está tentando 
abrir cinco ou seis ilhas para fazer turismo lá, mas esses processos 
demoram, demoram e demoram. A burocracia no Brasil é muito lenta e 
grande. Mas essas coisas são muito importantes, criar mais atrações e 
possibilidades. (Grifo nosso) (Meio de Hospedagem, Novo Airão) 

Um problema comum aos dois destinos, observado pelos representantes de empresas formais, é a 
competição desigual com as empresas informais. A relação de preços se diferencia muito quando se 
comparam empresas formais e informais. 

O problema nosso é a informalidade, no serviço de guia, serviço de agência, 
serviço de hotéis. Está tudo informal. E a gente sabe que a informalidade 
traz muito problema. (Agência, Manaus) 

A informalidade e a falta de fiscalização contribuem para um problema ainda mais grave e observado 
nos dois municípios: a pirataria. Esse problema foi relatado por funcionários do centro de 
informações turísticas da AMAZONASTUR no Aeroporto e no Porto. Além disso, nesses mesmos 
locais é disponibilizado um folder “Cuidado com os piratas do turismo. Eles podem acabar afundando 
as suas férias”. Nesse material e nessas informações, o turista é alertado sobre o fato de existirem 
empresas criadas para roubar turistas desavisados. Elas comercializam pacotes e passeios que não 
existem ou até chegam a levar turistas a lugares isolados e ali roubam todo seu dinheiro. Esse fato 
prejudica muito a comunicação e a gestão das empresas no local, além de atrapalhar o destino como 
um todo, por gerar desconfiança e às vezes comentários  negativos. 

[As empresas] divulgam uma coisa e mostram outra.  E acaba prejudicando 
as outras empresas. Nós temos aí essa questão. Se as empresas levassem a 
sério o trabalho feito, só traria benefícios. Mas como tem muitas que não 
trabalham dessa forma, vêm as desvantagens e acaba prejudicando mesmo 
o município. (Agência e operadora especializada, Novo Airão) 

Outro entrevistado menciona um exemplo de ação de pirataria muito comum. O turista compra 
passeios baratos de empresas sem registro e perde seus pertences ou é violentado. 

Quando o turista chega, ele já é abordado. 1, 2, 3 tentando oferecer pacote. 
E quando ele compra esse pacote, ele acha que está comprando uma coisa 
segura, ele vai para um local que é abandonado, alimenta mal, às vezes até 
roubado, às vezes até estuprado. (Guia, Manaus) 

Outro entrave encontrado pelos empresários de ambos municípios é a mão-de-obra. Os jovens não 
estão se preocupando em se preparar para a vida profissional, o que é, segundo alguns 
empreendedores de Novo Airão, resultado de uma cultura patriarcal. Eles reclamam também que o 
habitante não tem a cultura de ser empregado e isso prejudica alguns negócios. Em Manaus, a falta 
de gente especializada também foi mencionada como um aspecto que limita o desenvolvimento do 
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turismo no destino. O empresariado, sobretudo, reclama da falta de divulgação dos cursos e eventos 
que são promovidos pelas autoridades competentes. 

Mão de obra especializada. Como dependo de serviço como barcos, guias, 
as pessoas precisam se especializar e não estão fazendo. (...) A Embratur, 
através do CETAM, tem oferecido cursos de graça para os guias se 
capacitarem. É necessário se qualificar, aprender. (Agência de Turismo, 
Manaus) 

Um exemplo da dificuldade de pessoal qualificado é especificado no caso da tentativa de 
implementação de produtos de Turismo de Aventura. Falta pessoal treinado em atividade de 
aventura, até porque essa não é uma atividade que tem história na região amazônica e o empresário 
desse ramo deve se preparar para esse desafio. É preciso desenvolver cursos voltados para as 
atividades, visando a formação de mão de obra especializada. 

Quando a gente fala de Turismo de Aventura, isso vai demorar muito, vai 
demorar um pouco para desenvolver, por exemplo, rafting, não tem guias 
qualificados aqui, não tem uma história desse tipo de atividade aqui, não 
tem equipamentos, não tem treinamento e a logística é complicada. 
(Agência e Operadora especializada, Manaus) 

A problemática da falta de qualificação profissional desencadeia atendimento ruim ao turista, sua 
principal reclamação. O problema acontece, principalmente, nos hotéis, restaurantes e com os 
serviços de taxi. Nos restaurantes e nos hotéis há o agravante da higiene, que é uma das coisas que 
preocupam o turista. 

O turista não reclama de valores, ele não reclama do tamanho da porção do 
prato, ele não reclama do sabor. Ele reclama da higiene e do atendimento, 
o que é básico para qualquer setor: hotel, agência... (Entidade de fomento, 
Manaus) 

Uma coisa que também é importante aqui é educação, educação 
ambiental, como receber hóspedes. (Meio de Hospedagem, Novo Airão) 

Alguns entrevistados mencionaram a necessidade de se fazer um trabalho de capacitação 
profissional para atendentes, recepcionistas, camareiras, garçons e cozinheiros etc. 

Deveria haver uma capacitação, profissionalização elementar de qualidade 
de serviços essenciais, como meios de hospedagem, bares e restaurantes, 
agências, que vão desde o “bom dia” à toalhinha do banheiro, que são 
coisas essenciais. (Parna Anavilhanas, Novo Airão) 

Um dos entrevistados destaca que o problema na área do turismo não é necessariamente a 
dificuldade de se encontrar profissionais competentes. Ele acredita que até existem pessoas 
qualificadas em Manaus, mas considera difícil contratar quem ele não conhece e que fez apenas um 
contato por e-mail, o que geralmente acontece. Ele sugere que seja criado, entre os empresários do 
turismo, um banco de informações de pessoal interessado em trabalhar na atividade turística, 
facilitando a contratação por parte dos empresários. 
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Em Novo Airão, há um problema muito específico que é um forte entrave para o desenvolvimento 
das empresas e dos condutores e canoeiros. O único banco existente é o Bradesco e não é raro que 
ele tenha problemas operacionais. Dessa maneira, frequentemente, turistas permanecem sem 
dinheiro no município, dificultando o consumo em geral e o de passeios de barco. Algumas empresas 
já têm máquina para cartão de crédito, o que faz atrair o consumo em determinados locais. Mas 
oferecer o serviço de cartão algumas vezes não soluciona os problemas, já que os serviços de 
comunicação telefônica são muito ruins e às vezes não é possível fazer a compra, complicando a 
transação. De acordo com um dos entrevistados, o problema em Novo Airão é a falta de competição, 
que faz com que os serviços oferecidos, que são de base para os empresários, atrapalhem o 
desenvolvimento dos negócios locais. A falta de competição entre bancos, telefonia celular e internet 
precarizaria os serviços prestados. 

Outra barreira específica aos negócios em Novo Airão é aestrutura fundiária. Não se têm os títulos 
das terras e, com isso, há dificuldades enfrentadas em relação a investimento, principalmente. 
Adquirir um terreno sem regularização fundiária passa a ser um risco e um entrave à abertura de 
novos negócios ou ao financiamento para reformas. Também reclamam de não terem terras para 
plantios. 

Nenhum título aqui vale. É muito complicado para pessoas que querem 
investir aqui entender isso. Eles precisam resolver isso aqui, eu conheço 
investidores profissionais que têm medo dessa situação. (Meio de 
Hospedagem, Novo Airão) 
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Associativismo em Anavilhanas 

Tanto em Manaus, como em Novo Airão, as associações foram apresentadas sem muito entusiasmo, 
permitindo inferir sua fraqueza. Fica evidente o caráter individualista do empresariado, que não tem 
se juntado, buscando a melhoria da atividade turística e, consequentemente, do movimento em seus 
negócios. Falta percepção da concorrência em nível mundial, com outros destinos internacionais.  

Nossa cultura no Amazonas é cada um por si mesmo, a gente briga entre si. 
Mas a concorrência é com outro país, não é com a outra agência, porque 
tem muito turismo aqui, tem para todos. [...] Acho que nada vai melhorar 
para ninguém se a gente não se juntar. (Agência e operadora especializada, 
Manaus) 

Em Manaus existem muitas associações, mas os entrevistados consideram que elas não estão 
devidamente organizadas. Falta uma atuação conjunta e efetiva para organização do turismo. Os 
empresários ainda trabalham muito individualmente e em algumas associações, observa-se que há 
dominância de um grupo sobre outro, fazendo com que não funcionem visando o interesse de todos 
os associados. Se as associações não estão organizadas nem internamente, uma organização do 
turismo inter-associações, sem um trabalho específico intra-associações, é uma ilusão. Alguns 
empresários consideram que o problema da falta de organização no trade nasce com a falta de 
organização do órgão que deveria trabalhar a atividade turística no estado e no município. Para 
esses, o foco desenvolvimentista está nas questões de infraestrutura, sem atentar para os aspectos 
humanos do atendimento a turistas. 

Totalmente desorganizado. A gente tem uma agência de turismo, que é a 
AMAZONASTUR, representante do Ministério do Turismo, que deveria 
promover uma organização e não promove. Aí a gente tem aí a copa que 
está chegando e o pessoal está se preocupando. [...] Está todo mundo 
preocupado com infraestrutura. Mas se você não organiza o trade, não 
organiza o pessoal que faz os serviços, aí não adianta ter uma infraestrutura 
enorme.  Fazer um aquário de não sei quantos quilômetros, fazer não sei o 
que de não sei quanto de altura, se o pessoal dos serviços estiver 
desorganizado, não adianta você ter infraestrutura para nada, que não vai 
funcionar. O turista vai chegar aqui e vai ficar mal atendido. (Grifo nosso) 
(Guia e liderança, Manaus) 

Nessa linha, a AMAZONASTUR e a MANAUSTUR não estariam preparadas para serem as propulsoras 
do turismo organizado no destino. Alguns entrevistados, inclusive, criticaram o desmembramento de 
uma estrutura administrativa municipal, que deu origem à MANAUSTUR e à MANAUSCULT. Elas não 
estariam preparadas para se separar e não haveria explicação para tal, já que são fracas e não teriam 
atuação local. 

As Secretarias de Turismo e Cultura funcionavam juntas, eram uma só. Por 
motivos que consideram como “razões políticas” sem mais detalhes, 
separou-se há seis meses. (Poder Público, Manaus)  

Você tem a ManausCult e a  ManausTur que trabalham com o turismo. A 
ManausCult com a cultura e a ManausTur que trabalha com eventos. Onde 
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está a parte do turismo? Dá uma salada muito interessante. (Entidade de 
Fomento, Manaus) 

Sobre outras associações que são mais atuantes no âmbito do turismo local, aparecem 
principalmente a Associação Brasileira das Agências de Viagem (ABAV) e a ABETA. Embora mais 
mencionada, a ABAV é criticada por cuidar mais dos interesses das agências emissivas, deixando à 
revelia os interesses das receptivas. Não existem práticas nessa organização voltadas para a atuação 
direta local. Já em relação à ABETA, ela é conhecida por parte do trade e foi mencionada por ter uma 
atuação local recente e inovadora. Um dos entrevistados mostra que a ABETA tem atendido aos 
interesses dos associados como um todo, oferecendo cursos e disponibilizando material de interesse. 

Eu estou perdendo o interesse na ABAV, porque ela é muito voltada ao 
emissivo e não dá muito apoio aos receptivos. Acho uma falha da 
associação. Há muito tempo eu estou querendo criar um panfleto para as 
agências receptivas do estado do Amazonas, que são membros da ABAV, 
mas a resposta da própria diretoria é “se eles pagam... pode fazer” aí eu 
não acho legal, porque eu sei que a ABAV tem dinheiro. Nós pagamos 
nossas mensalidades. Eu estou perdendo meu entusiasmo com a ABAV, 
mas com a ABETA a gente paga, tudo bem, mas tem retorno, cursos, apoio, 
acesso ao material na internet. É muito legal essa evolução do 
associativismo no país e a ABETA é um grande exemplo disso. (Agência e 
operadora especializada, Manaus) 

Os guias em Manaus estão sempre representados em eventos do turismo, como grupos que 
discutiram sobre a Copa e os principais problemas gerados pelo turismo: a exploração sexual de 
crianças e adolescentes e a pirataria. A associação tem buscado ações de fiscalização do exercício da 
profissão de guia.  

Em Novo Airão, o cenário do associativismo do empresariado é ainda mais pálido. Há uma associação 
local de empresários do turismo, mas foi apresentada pelos empresários como muito frágil e 
imatura. Nas reuniões, poucos associados aparecem e não são delineadas estratégias conjuntas, 
porque nunca se consegue agradar os poucos associados. Apesar disso, os entrevistados marcaram 
como uma possibilidade de desenvolvimento, a mudança a partir das organizações. 

Estamos na Associação Novo Airãoense de Turismo, que é a associação das 
empresas turísticas. São mais ou menos 15 associados, no máximo 20. A 
associação está muito fraca. [...] A gente teve uma reunião de dois meses 
atrás com cinco pessoas. Então não está muito organizada, está muito 
lento. (Meio de Hospedagem, Novo Airão) 

Também existem em Novo Airão a associação dos canoeiros e o sindicato dos taxistas. Ambos 
estabeleceram um valor único de maior comercialização. O dos taxistas cobra R$35,00 na corrida 
para o Cacau Pirêra. Eles têm ordem de saída, sendo que os passageiros marcados via associação não 
escolhem o motorista, vão com o profissional que estiver na frente, na fila. No sindicato dos taxistas, 
segundo conversa informal, há muita competição. 

A associação dos canoeiros estabeleceu o valor dos serviços por hora em R$65,00. Nessa organização 
não há fila, os contatos com os ofertantes são feitos diretamente. Em geral, os turistas buscam 
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indicações nas pousadas ou compram os passeios no porto ou em outros lugares públicos. Essa 
associação é ainda imatura, mas funciona bem, uma vez que consegue fazer a intermediação com o 
ICMBio, evitando problemas com o órgão na execução do serviço no PARNA de Anavilhanas. 

Não existe em Novo Airão uma associação de guias, pois não existem guias credenciados no local. Os 
canoeiros fizeram um curso de condutor de turismo, via ICMBio, tornando-se aptos para passeios na 
região. Eles levam consigo uma cópia reduzida de sua certificação, usando-a como uma carteirinha e 
apresentando aos turistas que perguntam por uma “credencial”.  

Existem em Novo Airão dois exemplos de associativismo que funcionam muito bem, ambos de 
artesanato. Os grupos são bastante organizados e estão se tornando multiplicadores do 
associativismo em outras comunidades ao longo do Rio Negro. Uma das associações tem recebido 
tantas encomendas que estão tentando formar mais artesãos para atendê-las. Obviamente que essa 
organização enfrenta alguns problemas com participantes que não são tão ativos, mas contornam as 
situações trabalhando juntos. 

Essa associação ajuda a atender aos interesses dos integrantes, faz parcerias com restaurantes e 
meios de hospedagem para comercialização e exposição: 

Nós temos a parceria com um hotel de selva, onde 50% da nossa venda é 
destinada ao hotel. Aos clientes que eles trazem. E no hotel, a gente tem 
vários produtos nossos em decoração. Com isso, facilita o cliente chegar e 
ver o local decorado. Se sente, digamos, incentivado a comprar. Então eles 
pedem para vir até aqui na sede, ver se realmente é produzido aqui, de 
onde é coletada a matéria-prima. E nós passamos tudo isso para eles, numa 
área de RESEX, Reserva Extrativista. E isso valoriza o nosso produto. A gente 
tenta sempre colocar os nossos produtos em locais estratégicos. 
(Artesanato, Novo Airão) 

Aspectos socioambientais 

Boa parte dos empresários entrevistados não mencionou uma política socioambiental bem definida. 
Alguns deles demonstram preocupação em sempre contratar um “caboclo” nas comunidades 
ribeirinhas, quando a empresa leva um grupo. Várias empresas oferecem visitas a comunidades 
ribeirinhas. Algumas pagam o condutor e deixam alguma contribuição para toda a comunidade, 
quando o passeio envolve a hospedagem cabocla, comida e observação do trabalho local.  

Além da contratação de condutores em comunidades ribeirinhas, uma das empresas diz levar 
alimento e combustível a cada três meses e que quando levam grupos, os turistas em geral também 
ajudam. 

Outra contribuição socioambiental é a contratação de funcionários locais para trabalhar em suas 
empresas. 

Em Novo Airão, algumas empresas contribuem com ações comunitárias e sociais, visando educação e 
lazer para a comunidade. Quando projetos são propostos pelo ICMBio ou por algum grupo da 
comunidade, algumas empresas em Novo Airão tentam participar e o fazem, em geral, 
financeiramente. 
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Nós queremos educar. Nós estamos ajudando um projeto do ICMBio 
(Educação dos alunos das escolas aqui), outros projetos como o “Praia 
Limpa”. E temos um outro projeto que não é socioamental, é mais social, a 
gente está ajudando crianças em um bairro aqui formar equipe de futebol 
com técnico profissional e tirar eles da rua. (Meio de Hospedagem, Novo 
Airão). 

Nota-se que não há uma prática socioambiental institucional e contínua, o que é justificado pela ação 
isolada de várias Organizações Não Governamentais (ONGs) na região. Segundo um entrevistado, é 
necessário que essas ONGs se apresentem aos empresários. Ele mesmo já está procurando conhecê-
las para entender melhor as necessidades da região na qual faz passeios. Outro entrevistado, ao falar 
de ONGs nas quais poderia participar com alguma contribuição, diz não saber se existe alguma 
atuante em Novo Airão. A partir dessas falas, confirmou-se, tanto em Manaus, como em Novo Airão, 
a falta de parceria entre ONGs e empresas em projetos socioambientais. 

Tem muitos grupos trabalhando, mas um não tem conhecimento do outro. 
Eu acho que é a hora de colocar tudo na mesa, principalmente no baixo rio 
Negro, que é a área onde nós operamos, eu quero saber quais são as 
necessidades das comunidades, quem já está operando nessas 
comunidades e no que o trade turístico pode ajudar. Porque não vale você 
dar tudo para uma comunidade só. Existe esse grande problema de inveja 
entre as comunidades do Rio Negro. (Agência e Operadora especializada, 
Manaus) 

Em contrapartida, temos os entrevistados que ainda não se mobilizaram de forma financeira ou 
voluntária para algum projeto socioambiental. Nessa parte da entrevista, disseram não ter nenhuma 
prática e não fizeram outros comentários acerca do tema. 

Percebe-se que tanto em Manaus quanto em Novo Airão, ainda há muito trabalho a ser desenvolvido 
com a comunidade. Segundo entrevistados, há muita produção de lixo, o que pode ser trabalhado a 
partir de algum projeto de reutilização e artesanato. Observou-se também que alguns empresários 
estão interessados, mas não se mobilizam muito para participar. Falta organização política local para 
que, de fato, as coisas aconteçam nos destinos. Há oportunidades para trabalhos de educação 
ambiental, artesanato, teatro e televisão entre outros.  

4.2.4. A cadeia produtiva do turismo em Anavilhanas 

Para compreender a cadeia de turismo em Anavilhanas é preciso considerar duas dinâmicas. Uma é 
determinada pelo envolvimento e utilização dos elos da cadeia por parte dos turistas. A outra é 
determinada pelo tipo de relação existente entre os diversos atores da cadeia local. Além disso, faz-
se necessário compreender o engajamento dos moradores e da infraestrutura de apoio com a cadeia 
como um todo. O Parna, dentro dessas descrições, é considerado um indutor do turismo local, 
embora, nesse caso, ainda não seja. 

4.2.4.1 O envolvimento e a utilização dos elos da cadeia pelos turistas  

Diante da diversidade de perfis de turistas, o envolvimento desses com a cadeia foi descrito 
separadamente para Manaus e Novo Airão. 
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Turista na cadeia de Manaus 

Entre os turistas que frequentam Manaus, são quatro os perfis mais expressivos: o turista brasileiro 
que vai a passeio, o estrangeiro que chega de navio, o estrangeiro europeu ou da América do Norte 
que faz incursão na selva e o turista de negócios. Cada um tem um envolvimento específico com a 
cadeia e nem sempre aciona os mesmos elos que os demais. O aspecto comum a todos eles é que 
não freqüentam o Parque Nacional de Anavilhanas, muitos nem sequer ouviram falar da Unidade de 
Conservação. 
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Figura 3: Envolvimento dos Turistas com a Cadeia Produtiva do Turismo em Manaus
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Casal e família de brasileiros 

O brasileiro chega principalmente das regiões sudeste e sul. Em geral, são casais acima de 35 anos ou 
famílias com filhos jovens, que compram via agência de turismo. Esse turista é motivado pelos hotéis 
de selva que aparecem como atrativos turísticos organizados, uma vez que oferecem no domínio do 
meio de hospedagem algumas atividades. Em geral, eles chegam em Manaus e vão direto para o 
hotel de selva, já tendo um transportador a sua espera. Permanecem por lá por três a cinco dias, 
fazem atividades variadas, tendo contato com a natureza e conforto ao mesmo tempo. No próprio 
hotel, têm acesso ao artesanato regional e compram no local, ou adquirem um passeio oferecido por 
alguns hotéis para lugares onde são produzidas as peças artesanais. Ao sair dos hotéis de selva, 
geralmente retornam para Manaus, pois estão interessados também nos aspectos urbanos. Em geral, 
usam o serviço de informações turísticas, para saber sobre museus, teatros, shoppings, restaurantes 
e parques municipais. Usam os serviços de meio de hospedagem, transporte e as empresas de 
alimentação. Esses turistas em geral não visitam o Parque Nacional de Anavilhanas. 

Turista de cruzeiro 

São principalmente estrangeiros. Ao descerem do navio, no Rodway, o primeiro contato que 
geralmente estabelecem é com um funcionário/estagiário do Centro de Informações Turísticas da 
Amazonastur, que só fica aberto no tempo em que o navio está atracado em Manaus. As principais 
informações são referentes a onde comprar artesanato e como chegar ao Teatro do Amazonas. 
Pegam o mapa da cidade e visitam alguns outros atrativos de entretenimento e cultural de acordo 
com o interesse pessoal. 

Estrangeiro Europeu ou da América do Norte 

Esses chegam a Manaus interessados em conhecer a selva amazônica. Compra tanto pela internet 
como por meio de agências. Tem muitas informações sobre a selva amazônica e, na maioria das 
vezes, já chega com o pacote de incursão na selva comprado. Usa, portanto, os serviços das 
operadoras especializadas com muita frequência e, por meio dessas, usa o serviço de guias, mas não 
contrata diretamente o serviço deles como autônomos. Chegando a Manaus, às vezes se dirige para 
o meio de hospedagem usando táxi, às vezes o faz por meio do serviço de receptivo. Os meios de 
hospedagens para atender a esse público são simples, pois esse turista prefere gastar pouco com o 
lugar para ficar. Passam um a dois dias em Manaus e não estão muito interessados nos atrativos 
urbanos, mas acabam visitando alguns equipamentos de entretenimento e cultura, principalmente o 
Teatro do Amazonas. Frequentemente, no pouco tempo em que permanecem em Manaus, compram 
passeios para o Encontro das Águas. 

Turista de negócios 

Bastante assíduo, esse é o segmento que mais visita Manaus, mas não é o que usa o maior número 
de elos da cadeia do turismo. As empresas para as quais esses turistas trabalham compram via 
agência as passagens aéreas e as estadias em meios de hospedagens. No local, eles utilizam meios de 
hospedagens, restaurantes, transportes e estabelecimentos para entretenimento. 
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Novo Airão 

Em Novo Airão também foram identificados quatro perfis de visitação: o de sol e praia, os brasileiros, 
em casal ou em família, motivados pela natureza ou pelos hotéis de selva, o estrangeiro, 
especialmente da Europa, que sempre sonhou em conhecer a Amazônia e os turistas estrangeiros 
que chegam nos cruzeiros. 
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Figura 4: Envolvimento dos Turistas com a Cadeia Produtiva do Turismo em Manaus 
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Turista da região 

O turista de sol e praia é de Manaus ou da região metropolitana. Esse é o segmento forte, quando se 
pensa em turismo intra-regional. Sua motivação é o descanso, as praias e o contato com os botos. 
Em geral, nem sabem que estão entrando em um Parque Nacional, quando contratam um canoeiro 
para ir, por exemplo, à Praia do Meio. Frequentam Novo Airão na época da seca, quando há muitas 
praias. Durante as chuvas, quase não aparecem. Na cadeia, geralmente usam os meios de 
hospedagens, o serviço dos canoeiros, principalmente para ir às praias, os meios de transporte e 
restaurantes. Esses turistas frequentam os eventos que constituem a pouca oferta de 
entretenimento  cultural. Nas épocas das festas, há um fluxo que se dirige ao local com esse objetivo. 
Acredita-se que com a finalização da construção da ponte esse turismo intra-regional vá aumentar 
muito. 

Turista aberto 

Vem da região sudeste e da região sul e tem formação superior. São pessoas que conhecem a região, 
têm informações sobre vegetação e vida silvestre. A maioria visita Novo Airão, mas seu destino 
motivador foi o hotel de selva localizado no município ou nos municípios vizinhos. Esse turista utiliza 
meios de hospedagem, restaurantes, operadores especializados de turismo, transportes, artesanato 
e canoeiros. Eles visitam os botos, as praias, e os Parques Nacionais, tanto de Anavilhanas como do 
Jaú.  

Planejado 

Apesar do elevado potencial para atrair o turista estrangeiro, especialmente europeu, ele ainda é 
pouco freqüente em Novo Airão, segundo os entrevistados. Esses turistas sempre sonharam em 
conhecer a Amazônia brasileira, porque foram educados com muitas informações sobre esse bioma. 
Eles às vezes utilizam apenas meios de hospedagens na cidade, às vezes também ficam em hotéis de 
selva. Utilizam serviços de transporte e alimentação e fazem compras nas associações de artesanato 
locais. Fazem mais passeios com operadoras especializadas e visitam o Parque Nacional do Jaú e 
Parque Nacional de Anavilhanas, além de terem contato com os botos e de visitarem as praias.  

Turista de cruzeiro 

São os mesmos turistas que visitam Manaus, mas a principal diferença é que em Novo Airão ficam 
menos tempo, em torno de três horas e não consomem quase nada. Por causa disso, a cadeia do 
turismo os rejeita e a população, mesmo que não tenha nenhum contato direto com eles, os critica. 
Os entrevistados chegaram a mencionar que nem água esses turistas compram em Novo Airão, já 
descem com suas garrafinhas, contratam apenas o serviço de mototáxi e dão uma volta na cidade, 
visitam as associações de artesanato, os botos e retornam para o navio. 

4.2.4.2 O engajamento dos moradores na cadeia do turismo 
 
Em Manaus, a população participa da cadeia do turismo como mão-de-obra. Há alguns 
empreendedores que são do lugar e alguns que vieram de outras regiões do Brasil ou do mundo. 
Entre os moradores, observou-se que muitos conhecem Novo Airão, e, pela fama dos botos e das 
praias, alguns até visitam a área do Parque Nacional de Anavilhanas, sem saber, contudo, que se 
trata de um parque e de sua existência ou importância. A marca “Parque” entre os habitantes de 
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Manaus não parece ter nenhum significado. Mesmo entre os estudantes de turismo da localidade, 
com os quais as pesquisadoras tiveram contato, observou-se a opacidade do Parna. 

Já no caso de Novo Airão, a população participa pouco da cadeia do turismo, representando mão-de-
obra bastante vulnerável. Por falta de qualificação, estão sujeitos a serem substituídos por pessoas 
que cheguem de outros locais com mais aptidão para o atendimento ao público ou que tenham 
alguma formação. As expectativas dos moradores são de que o turismo se torne o principal gerador 
de renda do local, isto porque, tendo-se em vista que estão em um mosaico de Unidades de 
Conservação e com as restrições ao extrativismo, uma alternativa de renda faz-se necessária e é 
desejada.  

Quanto ao relacionamento dos moradores com o Parna, é um fato que praticamente todos sabem da 
sua existência, que se configura para os autóctones como hidrovia. Mas seu uso como espaço de 
lazer se divide em dois tempos: os adultos/idosos versus os jovens. Os adultos e idosos foram 
socializados na área do Parna, então conhecem, já passearam muito pela região. Já os jovens não 
têm muito interesse em fazer passeios ou trabalhar no lugar. Essa situação pode ser justificada pelo 
afastamento, resultado das proibições do ICMBio e da postura de alguns funcionários. A marca 
“Parna” não traz boas lembranças a esse grupo. 

4.2.4.3 Infraestrutura de apoio à cadeia 
 

A infraestrutura de apoio à cadeia é frágil no entorno do Parna de Anavilhanas. Manaus e Novo Airão 
apresentam diferentes elementos que constituem essa infraestrutura de suporte, mas em ambos os 
casos, é necessário mais articulação a fim de se permitir um apoio efetivo. 

Em Manaus 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL 

A associação tem uma organização bastante profissional, os diretores são contratados para se 
dedicarem apenas às necessidades dos sócios. Atualmente estão desenvolvendo um programa sobre 
identidade gastronômica, incentivando restaurantes a participarem de festivais gastronômicos com 
pratos que apresentem ingredientes típicos. Também dão apoio ao programa que incentiva turistas a 
escolherem estabelecimentos que exerçam práticas de higiene, sendo coerentes com a política do 
Ministério do Turismo de “Alimento seguro no turismo”. 

Amazonastur 

É a empresa estadual de turismo, cuja atuação em Manaus é representada por alguns dos 
entrevistados como inexistente. Outros a representam como fraca, sendo atuante apenas na 
divulgação do destino, mas deixando a desejar no que tange às ações de regulação que seriam de 
suma importância. 

Não fazem absolutamente nada em relação ao turismo, porque não 
fiscalizam, não incentivam e não organizam. As três coisas fundamentais 
para que o turismo aconteça. (Agência receptiva, Manaus) 
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Prefeitura de Manaus 

Para os entrevistados, a Prefeitura de Manaus não dá a devida importância às políticas públicas de 
turismo. Como não define o tipo de turista desejado na cidade, as ações de comunicação são pouco 
efetivas. Não definir o foco do turismo é decorrência de um problema maior, que um entrevistado 
identificou: descaso do poder público municipal em relação ao investimento na atividade turística. 

O prefeito é contra o turismo na cidade. Ele falou literalmente isso em 
reunião. Não tem uma justificativa, ele acha que a cidade não está 
preparada, e ao invés de prepará-la, ele simplesmente é contra. E o 
governador em reunião atual com o trade turístico, falou que prefere o 
camelô ao empresário do turismo. Então temos um prefeito que não quer o 
turista, e um governador que prefere o camelô.  (Grifo nosso) (Entidade de 
Fomento, Manaus) 

Manaustur & Manauscult 

Antes existia apenas uma organização da administração pública destinada aos eventos – Manauscult. 
Em 2009, criou-se a Manaustur. Mesmo com essa divisão, os entrevistados não observam uma 
melhora nas políticas públicas de turismo e criticam essa separação que lhes parece uma decisão 
política, sem qualquer justificativa técnica. 

SEBRAE 

A cadeia do turismo tem o apoio do SEBRAE, que oferece cursos de capacitação em nível gerencial e 
de atendimento. 

Para o turismo acontecer, depende das escolas de turismo e do SEBRAE que 
formam os profissionais. Os guias para poderem trabalhar têm que estar 
cadastrados no Ministério do Turismo e tem o apoio do SEBRAE. (Agência e 
operadora especializada, Manaus) 

Escolas de Turismo 

As escolas de turismo, tanto técnicas como de nível superior, formam parte da mão-de-obra que 
atua na cadeia do turismo. Há um relacionamento forte entre as escolas de nível superior e a 
Amazonastur, que abrem constantemente processos seletivos para estagiários. Outro forte 
relacionamento é entre as escolas de nível superior de turismo e os meios de hospedagem. Quanto 
às escolas técnicas, segundo um dos professores, há poucas parcerias e os jovens que estão se 
formando nelas acabam sendo prejudicados pela falta de experiência profissional na área. 

Em Novo Airão 

Amazonastur 

Os entrevistados mostram que ela tem atuação pouco efetiva com Novo Airão e que estaria mais 
relacionada com Parintins e Presidente Figueiredo, não possibilitando muita visibilidade para o 
município em questão. 
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Prefeitura de Novo Airão 

A Prefeitura de Novo Airão foi apresentada como um obstáculo ao desenvolvimento da atividade 
turística. Ela, que deveria ser responsável por incentivar os empresários na estruturação de uma 
cadeia coesa, retarda a articulação e a qualificação da oferta dos serviços. Não proporciona 
infraestrutura adequada à cidade, deixando moradores, empresários e turistas desamparados. A 
apatia em relação à atividade turística é julgada por alguns entrevistados como resultado da falta de 
perfil do prefeito. As críticas à administração atual deixam transparecer a crise política atravessada 
pelo município. 

O prefeito, o administrador, sempre promete fazer de tudo pra melhorar, 
melhorar, mas sempre continua na mesma. Está faltando um prefeito 
assim, com mais vontade, filho da terra, que tenha interesse em melhorar. 
... De modo geral todo mundo fala assim (em relação ao prefeito), parece 
que está acomodado. Ele viaja muito, quase não fica na cidade. (Grifo 
nosso) (Alimentação, Novo Airão) 

Segundo os entrevistados, o problema é ainda mais grave, pois não há articulação entre a Secretaria 
de Turismo, a Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura. Ainda que as secretarias tentem 
desenvolver algum projeto, a Prefeitura as interrompe ou simplesmente se torna uma barreira. 

Secretaria Municipal de Turismo de Novo Airão 

Na última gestão, a Secretaria de Turismo foi pouco atuante, isto porque sua autonomia e os 
projetos que elabora são tolhidos pela Prefeitura. Atualmente,  seu principal papel é a gestão do 
Centro de Atendimento ao Turista (CAT).  

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

O papel dessa secretaria é fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, mas dando apoio 
também às comunidades, visando um trabalho de desenvolvimento sustentável. A relação entre a 
Secretaria e o ICMBio é mediana, às vezes boa, mas em algumas situações os funcionários da 
Secretaria criticam a postura dos funcionários do órgão federal em relação ao povo de Novo Airão. 
Como postura, fica implícito subentendido na fala dos entrevistados, o tom de voz e a escolha das 
palavras ao conversar com os habitantes, sobre apreensões, sobre multas ou sobre advertências 
mais gerais.. Os funcionários dessa secretaria vêem no turismo uma possibilidade de projetar o 
desenvolvimento sustentável proposto, mas dizem que para isso é necessário que a organização 
interna da instituição pública municipal esteja estabilizada e com a devida autonomia. Da forma 
como está, não se consegue dar um efetivo apoio à cadeia do turismo, ainda que se empreendam 
tentativas. 

ANATUR – Associação Novo Airense de Turismo 

A Associação tem pouca atuação, pois os integrantes ainda não estão fortemente articulados como  
a cadeia. Em geral, apenas cinco associados participam das reuniões e, pelo pequeno número, 
apresentam pouca força política. Entretanto, alguns entrevistados se mostraram muito interessados 
em fortalecer a organização. 
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SEBRAE 

Como principal agência de fomento presente em Novo Airão, o SEBRAE tem bom relacionamento 
com a cadeia, mas precisa melhorar. As expectativas dos entrevistados quanto a sua atuação são 
muito superiores ao que tem sido oferecido, ao que parece por falta de contingente local. De acordo 
com um dos entrevistados, há pouco tempo havia mais participação, mas o antigo funcionário 
responsável saiu  e não foi substituído. Por isso, os laços vêm se enfraquecendo no último ano. 

As perspectivas para os próximos anos são muito boas. A cadeia do turismo e o poder público 
esperam que haja mais cooperação, que se efetivem mais parcerias com o SEBRAE. 

As nossas perspectivas com o SEBRAE são muito boas por causa desse 
projeto [referindo-se à presente pesquisa] e dos laços que vão se 
estabelecendo. (Poder Público, Novo Airão) 

4.2.4.4 As relações entre os elos da cadeia 

Para efeitos de análise da cadeia produtiva do turismo em Anavilhanas, foram considerados como 
elos os atores que efetivamente prestam algum tipo de serviço ao turista. O grau de envolvimento e 
utilização dos elos da cadeia pelos turistas é muito influenciado pelas relações existentes entre esses 
elos. O mapa representa os tipos de relações existentes na Cadeia Produtiva do Destino. Nesse caso, 
são elas: suporte; conflito; parceria fraca; parceria forte; e tensão. A seguir encontra-se a descrição 
de tais relações.   
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Figura 5: Relações entre os elos da Cadeia Produtiva do Turismo em Manaus.   
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Figura 6: Relações entre os elos da Cadeia Produtiva do Turismo em Novo Airão.   
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O Parque Nacional de Anavilhanas como indutor do turismo local 

Anavilhanas, na concepção de Parna, ocupa posição periférica no contexto dos atrativos turísticos 
locais. Os turistas não são motivados pela visitação a esse Parque e sim pelo contato com os botos e 
pelo turismo de sol e praia. Entre os parques da região, o que foi considerado como atrativo turístico 
de fato foi o Parque Nacional do Jaú. 

Embora esse seja o cenário, a cadeia do turismo vê no fortalecimento do Parna e na sua estruturação 
para receber turistas uma oportunidade. Sugestões como decks flutuantes foram feitas. Mas sua 
construção não é o suficiente, deve haver manutenção e pessoal suficiente no Parque para organizar 
a visitação. 

O relacionamento entre o Parna e a cadeia é frágil. As operadoras especializadas, tanto em Novo 
Airão, como em Manaus não oferecem passeios pelo Anavilhanas, esse não é o foco. Alguns 
consideram o parque monótono para passeios. Isso pode ser devido à falta de informação da cadeia 
em relação ao próprio lugar, sendo necessário, por conseguinte, um trabalho de base, em que os 
ofertantes das atividades conheçam o Parque como possibilidade para se desenvolverem produtos 
turísticos. Só há um forte relacionamento entre o Parna e a associação de canoeiros. Eles dependem 
do Parque, porque os passeios se iniciam ali mesmo. Mas muitas vezes o Anavilhanas é apresentado 
apenas como hidrovia e não como atrativo em si. 

As empresas líderes 

Alguns dos elos da cadeia têm diferentes atuações em relação ao Parque Nacional, de acordo com 
sua localização municipal (Manaus ou Novo Airão).  

Operadores de turismo especializados de Manaus e Novo Airão 

A principal relação que estabelecem com o Parna é como hidrovia. A maioria dos operadores 
especializados não trabalha com passeios pelo Anavilhanas, preferem visitar o Parque Nacional do 
Jaú ou percorrer o Rio Negro, fora da área do Parque e parar nas comunidades ribeirinhas. 

Associações de guias e guias de Manaus 

A maioria não tem relacionamento algum com o Parna de Anavilhanas. Fazem muitos passeios em 
Presidente Figueiredo, Barcelos e nas proximidades de Manaus. Alguns até trabalham um Parque 
Nacional, mas o do Jaú. 

Com as agências receptivas e os operadores especializados a associação de guias tem um bom 
relacionamento, os guias são frequentemente convidados por empresas para passeios variados na 
região e até para city tour. 

Associação de guias e condutores de Novo Airão (canoeiros) 

Em Novo Airão não há guias credenciados. Os canoeiros é que têm atuação como condutores. Uma 
vez que o plano de uso público do Anavilhanas não foi concluído, estão sendo tomadas medidas 
paliativas para a visitação. Uma delas é o curso de condutores/canoeiros. Atuando como regulador, o 
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ICMBio proporcionou o curso sem o qual não aceita operação de turismo no local. Esses canoeiros 
dependem do Anavilhanas, fazem muitos passeios curtos, mas também atuam muito no Jaú. 

O fato de o ICMBio ter ministrado o curso e de os canoeiros terem aderido, fez com que o 
relacionamento entre eles se tornasse sólido. Atualmente, os canoeiros andam com a cópia da 
declaração de conclusão do curso que é apresentada aos turistas como uma carteirinha de 
certificação de condutor. 

Com os meios de hospedagem, os canoeiros de Novo Airão têm uma forte relação. A escolha dos 
canoeiros de referência se deve a uma parceria de confiança. Por se tratar de um passeio de barco, 
em uma área onde o turista depende apenas do profissional transportador/condutor, os meios de 
hospedagem indicam pessoas conhecidas, que já fizeram vários passeios e que se mostram de boa 
índole. 

Meios de hospedagem em Manaus 

Os meios de hospedagem, até mesmo por geralmente constituírem o primeiro contato do turista no 
Destino e por estarem mais próximos do dia a dia dele, transmitem informações sobre os demais elos 
da cadeia, mas que acontecem por proximidade física ou por preferência de quem dá a informação. 
Quase não foram observadas indicações resultantes de parcerias comerciais. Salvo algumas 
exceções, que se restringem basicamente às operadoras especializadas que algumas vezes dão 
comissão para quem indica ou um desconto para o hóspede.  

Meios de hospedagem em Novo Airão 

Geralmente indicam os canoeiros para passeios, sugerem inclusive quais passeios fazer. A 
contrapartida dos canoeiros para os meios de hospedagem é a confiança em relação à segurança que 
o profissional proporcionará ao hóspede. Em geral, os meios de hospedagem não indicam um 
restaurante específico, não há acordos entre esses estabelecimentos. Disponibilizam um condutor de 
Novo Airão e falam de todas as possibilidades existentes na cidade. 

Restaurantes, bares e lanchonetes em Novo Airão e em Manaus 

Há estabelecimentos preocupados em preparar um produto voltado para o turista, baseado na 
gastronomia regional e seus ícones, como os peixes jaraqui, tambaqui e tucunaré e frutas como a 
pupunha, açaí, cupuaçu, entre outros.  

As empresas de alimentação, entretanto não têm nenhuma parceria de indicação com outros elos da 
cadeia.  

Em Novo Airão apenas, há uma parceria com as associações de artesanato. Nessa parceria, as 
associações oferecem elementos de decoração aos empreendimentos com um preço menor, tendo 
como contrapartida a exposição de seus produtos nos estabelecimentos. 

Atrativos Turísticos Organizados/hotéis de selva 

Os hotéis de selva são um dos principais motivadores do turismo. Eles são atrativos fortes. Mas por 
suas características, estabelecem laços fortes e positivos com alguns enquanto que por outros elos 
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da cadeia são rejeitados. Os hotéis de selva tem fortes relações com operadores especializados de 
turismo e com transportadores, quando não disponibilizam transporte próprio. Alguns hotéis de 
selva têm atividades em seu interior, como trilhas, passeio para observação de botos e jacarés etc. 
Com as associações de artesanato, há parceria forte, pois além de usarem na decoração elementos 
do artesanato regional, comprando peças para tal e também para comercialização no próprio hotel. 
Além disso, algumas vezes fazem passeios para visitação às associações, onde as peças são 
produzidas. 

Já os canoeiros, os proprietários de restaurantes e os guias/ condutores reclamam da atuação dos 
hotéis de selva que funcionariam de maneira semelhante aos navios. Não gerariam renda para toda a 
cadeia, mas sua concentração em poucos empreendimentos. Aqueles que conduzem nos hotéis de 
selva na maioria das vezes são funcionários. 

Artesanato 

É um forte elo em Novo Airão. Embora trabalhe com extrativismo não têm conflitos com o ICMBio, 
por já ter solucionado todos os desentendimentos. Atualmente, utilizam de Reservas Extrativistas 
(RESEX) para a coleta da matéria prima. Atualmente, estão tentando também cultivar a matéria 
prima nos quintais das casas. Entre si, as associações de artesanato têm uma parceria recente e 
promissora. Enquanto uma se volta para a produção de peças em fibras vegetais, a outra foca em 
madeira. Com a idéia de desenvolver um produto diferenciado, estão fazendo peças dos dois 
materiais, cada um faz uma etapa e ambos montam e comercializam.  

As associações de artesanato são sempre indicadas como atrativo para visitação pelos demais elos da 
cadeia. Essas associações são motivo de orgulho dos demais elos.  

Entretenimento 

É um elo que não tem representação na cadeia produtiva do turismo, mas que poderia contribuir 
muito para seu desenvolvimento. Os turistas em Novo Airão não têm atividades noturnas. Há pouca 
oferta de vida noturna,  opções de teatro, música ou outra forma de entretenimento. Anualmente há 
poucos eventos, como o Festival do Peixe-boi, que mobiliza o turismo intra-regional, mas não há 
opções frequentes. Essa diminuta oferta de entretenimento é criticada principalmente pelos 
moradores, que gostariam de ter mais opções de lazer e cultura. 

Os provedores de serviços  

Informações Turísticas (Amazonastur) em Manaus 

Existem alguns postos de informação turística em Manaus, e os principais estão localizados no 
aeroporto, próximo ao Teatro do Amazonas e o temporário do Rodway (porto). Em todos, as 
informações são majoritariamente sobre a cidade de Manaus. No posto localizado no Aeroporto, o 
mais bem decorado e equipado com computadores, é possível obter informações mais variadas. É 
também nesse posto que a advertência contra a pirataria é feita.  

Entretanto, informações sobre o Parque Nacional de Anavilhanas não foram logradas, ainda que 
requisitadas. Os funcionários sequer sabiam de sua existência. Quando questionados sobre Novo 
Airão, mencionavam os botos, mas não sabiam como chegar. 
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Para fortalecer a posição do Anavilhanas, é importante que nas informações turísticas haja material e 
que os funcionários tenham informações extras. Eles representam o primeiro contato de muitos 
turistas com a região. 

Centro de Atendimento ao Turista (CAT) em Novo Airão 

O Centro de Atendimento ao Turista de Novo Airão está em excelente localização, na entrada da 
cidade. As atendentes fornecem um guia denominado “Conheça Novo Airão: o paraíso ecológico”. 
Nesse guia há mapa, histórico da cidade, ofertantes de serviços, como chegar e principais atrativos. 

Transportadores 

Em Novo Airão, os taxistas geralmente têm outra atividade profissional. Trabalham em esquema de 
cooperativa com fila para oferta de serviços. O relacionamento desses atores é estreito apenas com 
meios de hospedagens. Algumas pousadas indicam determinados taxistas, rompendo com a 
estrutura de cooperativa. Isso acontece porque os pousadeiros temem que um hóspede não seja 
bem atendido. Acontece muito de os taxistas não cumprirem o horário combinado e isso pode 
prejudicar a imagem das pousadas.  

Em Manaus, existem as empresas específicas de transporte, nas quais os profissionais têm a oferta 
desse serviço como principal ou única atividade profissional. Além dos serviços de táxi, há alguns 
serviços translado/receptivo. 

4.2.5. O Parna segundo os entrevistados 

Uma música típica do folclore daqui fala assim, vamos cuidar, vamos cuidar, 
mas e o caboclo? Quem vai cuidar dele? (Poder Público, Novo Airão) 

Devido ao fato de o Parque Nacional de Anavilhanas ter a sua porta de entrada física em Novo Airão 
e, considerando-se que alguns entrevistados em Manaus sequer o conhecem, tratar-se-á neste 
tópico das vozes dos sujeitos de Novo Airão. São eles que estão em relação constante com o Parna e 
com seu gestor, o ICMBio. A relação, na maioria das vezes conflituosa, entre a comunidade local, o 
empresariado, o poder público municipal e o ICMBio foi mencionada por quase todos os 
entrevistados da cidade e por quase todas as pessoas com as quais as pesquisadoras estabeleceram 
conversas informais. 

Pontos positivos e problemas do Parque 

Quando se refere ao Parque Nacional de Anavilhanas, fica fácil, para os entrevistados que conhecem 
o local, tecer comentários sobre a beleza e as particularidades do lugar. Apesar de neste item o 
objetivo ter sido apresentar pontos positivos e problemas do Parna, os entrevistados se 
concentraram muito mais nos problemas, mostrando-se ávidos por mudanças. 

Os aspectos positivos mais mencionados foram as belezas naturais e a conservação das mesmas. 
Nesse sentido, ser uma Unidade de Conservação se converte em um fator positivo para a 
atratividade turística, ainda que tenha gerado problemas no âmbito social e territorial. E o 
Anavilhanas além de Parque Nacional, está inserido em outras formas de proteção. 
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Outros pontos positivos citados foram a beleza cênica do lugar, as orquídeas, as belas praias, os 
botos, as ruínas de Airão Velho, as plantas medicinais, a água que ainda é pura e o verde, dentre 
outros. 

Também foi mencionado como positivo, o fato de que, na cadeia do turismo há a consciência de que 
é necessário preservar e que o próprio negócio das pessoas acaba estando associado a essa 
preservação. Alguns sujeitos falam sobre uma colaboração com o Parna que não é institucionalizada, 
ou seja, oficialmente não há uma parceria, mas informalmente há atores da cadeia que participam 
em uma educação ambiental, embora não tenham o treinamento adequado para fazê-lo. Esse é um 
ponto muito positivo porque mostra a possibilidade de se desenvolver trabalhos com essas pessoas. 

Em relação aos pontos negativos houve boa participação dos entrevistados. A maioria concorda 
plenamente que falta divulgação, e que para o Anavilhanas se tornar uma opção turística tanto em 
Novo Airão, onde de certa forma vem acontecendo, quanto em Manaus, é necessário que o órgão 
responsável e os demais atores, como, poder público e trade, se unam para estruturar, conhecer e 
promover o Parque.    

Os principais problemas mencionados pelos entrevistados foram as dimensões e características 
geográficas do PARNA de Anavilhanas. O fato de ser de difícil controle faz com que ainda haja tráfico 
de animais silvestres, uso da área para exploração sexual infantil, degradação ambiental por parte de 
condutores de barco, entre outros graves problemas. 

Na totalidade das falas dos entrevistados, percebe-se uma preocupação exacerbada com os 
“traficantes” do Anavilhanas, ou seja, as pessoas que destroem e retiram os pertences do Parque, 
como a casca de uma árvore, ao corte de várias árvores. Algumas pessoas que frequentam o 
Anavilhanas, infelizmente, ainda não têm consciência da preservação, e não se dão conta da 
gravidade de pequenos grandes atos que cometem.  

As dimensões geográficas são um problema porque não há pessoal suficiente nem todos os 
equipamentos necessários. Por conta disso, habitantes da região que começavam a se sentir parte do 
processo de preservação e que fazem as denúncias das irregularidades passam a sentir descrença no 
processo, uma vez que não há resposta para tal participação. 

Se você andar de barco à noite por lá, você ainda vai ouvir barulho de 
motosserra cortando árvore lá dentro. Porque a fiscalização do IBAMA 
passa de dia, numa hora, num dia sim, outro não. Deve ser um barco e um 
vigia, dois vigias para aquela imensidão de ilhas. Então não há fiscalização. 
(Guia, Manaus) 

Outro agravante se refere à falta de informações sobre os Parques Nacionais como um todo, ou à 
fraqueza da “Marca Parque” e mais ainda à debilidade do Anavilhanas no cenário turístico local e 
regional. Há poucas informações sobre o Arquipélago e pouquíssimas mencionam o fato de ser um 
parque.  

Também falta cooperação da cadeia em relação ao Parque. Algumas empresas e mesmo pessoas que 
o utilizam como hidrovia produzem muitos resíduos que são lançados no rio. Aqueles que trabalham 
diretamente com o turismo em geral sabem da importância da preservação e como conduzir seus 
turistas. Mas há exceções que acabam incomodando. Além de algumas operadoras que lançam 
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rejeitos, também há queixa de que algumas pessoas se rendem aos caprichos dos turistas e não 
ajudam a fazer sua parte no controle dessa fiscalização.  

Às vezes, por falta de informação, as operadoras permitem que levem 
alguma coisa como, uma planta. Eu faço um susto neles e digo aqui é 
proibido tudo! (Transportador, Novo Airão) 

O fato de a área da UC servir como hidrovia, de ter um fluxo relativamente intenso, de não haver 
portarias faz com que o Parque não seja considerado por muitas pessoas como diferencial, como 
lugar especial. O espaço se torna comum e afasta a noção de peculiaridade dos Parques Nacionais. 

De acordo com um dos entrevistados, Anavilhanas é mais conhecido pelos idosos da cidade e pelos 
turistas. Os jovens de lá não visitam o Parque por falta de interesse. Esse afastamento em relação ao 
Parna pode ser devido às proibições, com acuamento da população, sem a nova socialização, sem a 
alternativa de um novo uso para o espaço. 

O mais intrigante dos problemas que surgiu em algumas entrevistas se refere à percepção de espaço 
e das belezas do lugar. Enquanto que a maioria das pessoas falava o tempo todo da exuberância, 
como um discurso que se quer ouvido, uma vez que aquela região é Parque Nacional, alguns 
entrevistados demonstraram não ter muito interesse no Parna, devido à monotonia da paisagem. 
Fala-se nesse sentido, sobre a paisagem mais acessível, aquela que se vê dos barcos motorizados. Se 
essa não é a realidade da paisagem, mais uma prova de que não há informações satisfatórias. Se nem 
os profissionais do turismo conhecem as belezas do lugar, como fazer daquele lugar um atrativo 
turístico reconhecido na região? 

Com um tempo a vegetação fica cansativa, é a mesma. Na época da seca 
você pode fazer uma pausa nas praias, dar um mergulho, isso aí se torna 
agradável. Mas é isso. Acredito que o Parque das Anavilhanas é propício 
para fazer um passeio de um dia só. Mais que isso se torna cansativo. 
(Agência e operadora especializada, Novo Airão) 

Sinceramente, eu não faço passeio para lá porque eu não gosto. Para mim, 
é uma paisagem muito monótona, não gosto. E o que acontece também? 
Está proibido de visitar as ilhas, nós não podemos parar. Parece que alguns 
pontos só que eles liberaram de visitação. Algumas áreas que são 
realmente naturais a gente não pode visitar, não pode nem passar com o 
barco por lá. A pescaria de piranha, que atrai muito o turista também não 
foi liberada. [...] Para sobrevoar é muito muito linda, agora de barco... 
monótono. (Agência, Manaus) 

A questão fundiária do Parque, segundo representantes do mesmo, felizmente  não é um problema 
para aUnidade, já que existe apenas um morador em suas terras. Entretanto, são mais de 50 
comunidades ribeirinhas no entorno, que usam a área do Parque para seu sustento (pesca). 



CADEIA PRODUTIVA EM PARQUES NACIONAIS E ENTORNO                                                 

PARNA ANAVILHANAS 
2011 

 

91 

 

A inserção do IBAMA13 em Novo Airão e as restrições repentinas a hábitos extrativistas históricos fez 
com que as pessoas criassem resistência aos trabalhos do órgão. A fala mais recorrente é a de que o 
habitante e seus hábitos de vida não seriam os responsáveis pela degradação ambiental e que não 
deveriam proibir tanto, sem o conhecimento da realidade local. O fato de os responsáveis pelo Parna 
serem pessoas que vêm de outra região do Brasil, torna a resistência ainda maior. Esse discurso da 
invasão de sujeitos de outras regiões tanto é incorporado pela população de maneira geral, que é 
mencionado por entrevistados que tampouco são autóctones e/ou mantêm práticas extrativistas. 

Se eu moro aqui, acho que posso te falar o que serve e o que não serve. 
Vem uma pessoa do Rio Grande do Sul, fala que é assim, assim e assim. Dá 
a regra de uma coisa que ele não conhece. Se você analisa, você vai ver 
quantas pessoas que trabalham que são da região. Como vigia e coisa 
assim, claro, mas no nível administrativo, tudo de fora, do sul e Brasília. E 
querem agir da forma que é lá, não tem condições. (Grifo nosso) (Meio de 
Hospedagem, Novo Airão) 

A resistência aos funcionários do ICMBio se refere principalmente à aplicação de modelos. Os 
entrevistados fazem questão de falar sobre as diferenças que a região norte tem em relação às 
demais no Brasil. Sendo assim, a proteção do meio ambiente deve ser feita, mas desde que 
consideradas as peculiaridades dos modos de vida. No questionamento levantado por um dos 
entrevistados, esse tema apareceu de maneira subliminar, assim como em outras falas. Como ditar 
as regras em Novo Airão, quando se sabe que há mais degradação na região de onde saem esses 
sujeitos preservacionistas? O grande problema que foi mencionado pela maioria dos entrevistados é 
a falta de diálogo e de compreensão do contexto, de uma parte e de outra. Possivelmente, com 
engajamento de jovens nos trabalhos de preservação, pode ser que haja uma diminuição de 
resistência no tocante às ações do ICMBio, sendo essa uma proposta para se burilar e apresentar à 
comunidade. 

Outro dia, teve um rapaz que foi pego pescando um peixe pirarara, peixe 
daqui, bonito, que não se pega muito, pega é um, dois, ele é grande (na 
nossa cultura comemos pouco peixe de pele, e ele é um peixe de pele, não 
de escamas, ele é gordo). A moça de são Paulo que passou no concurso e 
agora mora aqui criou uma polêmica: porque você fez isso, você está 
errado! Todo dia ela vai comer pizza, porque comia em São Paulo. Aí está o 
contraste, o que é cultural para você e o que você defende. Vai ver lá no 
Sul, não sei onde, um campo de trigo devastado para se fazer a farinha, 
uma imensidão devastada para as crias, o boi para fazer o queijo que põe 
na pizza. Onde ela mora se destrói mais a natureza do que aqui! (Grifo 
nosso) (Poder Público, Novo Airão)  

                                                           
13

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) foi criado em 1989. Até 2007 era esse o 

órgão que geria as unidades de conservação entre outras atribuições. Em 2007 criou-se então o ICMBio (Instituto 
ChicoMendes de Cosnervação da Biodiversidade) órgão que desmembrado do IBAMA teria como função a gestão das Ucs 
no Brasil, fortalecendo sua aptidão para a função. 
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Essas diferenças culturais e a precária preparação do pessoal para atuar num contexto 
completamente diferente daquele no qual foram socializados fazem do ICMBio e seus 
representantes inimigos legítimos dos “caboclos”, como são chamados os autóctones. Essas pessoas 
vêm seus hábitos de vida bruscamente tolhidos e, nesse sentido, têm sua territorialidade ameaçada. 

A base da alimentação do caboclo é peixe e farinha. Não adianta privar o 
caboclo, porque ele se revolta. Tem que entender que não é esse caboclo 
que vai acabar com o peixe. (Transportador, Novo Airão) 

Falta conhecimento dos hábitos dos ribeirinhos e dos moradores do lugar e os nativos acham que os 
funcionários de Unidades de Conservação poderiam ter uma preparação melhor na lida com o 
público que sofre restrições devido à criação dessas UCs. Até mesmo no caso de representantes do 
poder público local, há rejeição.  

Um dia me falaram que eu sou xenófobo, fui no dicionário consultar. Depois 
disse pra ele, rapaz, eu sou isso mesmo que você falou, eu defendo com 
unhas e dentes a minha terra.  (Poder Público, Novo Airão) 

Essa resposta da população é reconhecida pelos representantes do Parna e das outras UCs da região, 
que já diagnosticaram o fato e propõem que a melhora da relação seja a partir do fornecimento de 
informações, da melhoria na comunicação e de um programa de educação ambiental e apresentação 
de alternativas de renda. 

Para a população, a marca Parque Nacional é um terror. Para comunidades 
que não sobrevivem da atividade de turismo, é um terror. [Para melhorar 
essa relação é necessário] informação, educação ambiental, comunicação e 
alternativa de renda. (Grifo nosso) (Parna de Anavilhanas, Novo Airão) 

Sobre essa solução a partir da articulação, mais pessoas concordam, mostrando que se deve ter 
vários grupos trabalhando juntos e com vistas aos mesmos objetivos, para que haja colaboração. Um 
deles conclui que a solução é o “turismo sustentável”, sendo o ecoturismo o “carro chefe”, pois 
associaria natureza a desenvolvimento local envolvendo as comunidades autóctones. 

Além do problema das diferenças culturais, a falha na comunicação entre população e ICMBio se 
deve às diferenças de valores e de necessidades. A pesca, a caça e o extrativismo são as formas de 
sustento de algumas comunidades e esse fato, sendo desconsiderado, torna-se um incômodo 
generalizado no local. 

Um dia desses encontrei com um fiscal daqui, e ele disse tem que prender e 
coisa e tal, ai eu disse: “quanto você ganha?” “4.500”. “Quantos filhos 
você?” “Nenhum”. Aí, eu disse: “você pode preservar”. (Poder Público, 
Novo Airão) 

Segundo representante do Parna, essa dificuldade de relação com a comunidade se deve também ao 
fato de que houve antigamente uma forma autoritária deste órgão para com a população, e há, até 
hoje um receio dos mesmos. 
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Todavia, alguns entrevistados mostram que essa posição autoritária e às vezes violenta não foi 
suprimida. Ainda há funcionários que se exaltam, desgastando a relação. 

Em decorrência desse clima de conflitos observado, constatou-se que um projeto de intervenção na 
localidade precisa ter o ICMBio como um dos participantes convidados e não como um dos 
organizadores. Pois, caso contrário, afastar-se-á um grupo de sujeitos importantes no processo e que 
estão resistentes às ações do órgão federal, o que foi causado por um histórico de atitudes 
questionadas pela comunidade airãoense.  

Parna ideal 

Foi fácil falar do Parna ideal. A descrição inicia-se pelas questões administrativas. Deve-se ter um 
corpo de funcionários bem capacitados. Não necessariamente aqueles que passaram em um 
concurso estão aptos a desenvolver tarefas de grande complexidade. Foi relatado às pesquisadoras 
um exemplo de abuso de poder e dois entrevistados concordam que é necessário um treinamento 
dessas pessoas, principalmente porque em geral, são de outras regiões do Brasil e não conhecem da 
cultura local. 

Outro aspecto de ordem administrativa se refere ao número de funcionários. Alguns entrevistados, 
como já relatado, disseram que há poucas pessoas para uma área tão grande e de vigilância tão 
complexa. Ademais, é necessário que haja maior integração com as comunidades do entorno, 
entendendo-se que a partir dessa interação seria possível uma proposta de gestão compartilhada, no 
sistema win-win, onde todos ganham: a UC, a cadeia do turismo e o habitante. 

A interação entre Parna e cadeia do turismo foi muito mencionada, pois o primeiro pode ser 
configurado como um dos principais atrativos turísticos da região. Mas, para tanto, é preciso uma 
gestão de interesses. O poder público deveria convocar as associações que têm interesse, como 
meio. Mas esse não pode ser o único canal, uma vez que se observou que as associações não são tão 
fortes em Manaus ou em Novo Airão, salvo algumas exceções. 

Essa necessidade de integração da cadeia com o Parna se justifica pela concepção de que tantas 
belezas naturais preservadas o são por vários motivos, dentre os quais a cadeia destaca o da 
visitação e o da educação ambiental. Um Parque Nacional ideal deve seguir o que diz a cartilha da 
categoria: deve ser aberto à visitação. É preciso trabalhar de forma cuidadosa o “fechar para 
conservar e deixar aberto para encontrar”. Nessas visitas turísticas pode ser trabalhada a educação 
ambiental, fazendo cumprir alguns dos preceitos da categoria de UC prevista no SNUC. O cuidado 
deve ser tomado em como apresentar o Parna, em como proporcionar esse encontro, o qual pode 
ser motivador de outras formas de preservação autônomas por parte do visitante sensibilizado. 

A gente precisa trabalhar mais em um compromisso diplomático. Fechar 
para conservar e deixar aberto para encontrar. Eu acho que nós precisamos 
de achar um caminho onde nós combinamos essas visitas de pessoas de 
fora com educação ambiental. Esse é o caminho que ainda precisa ser 
instalado. Porque os órgãos aqui são muito rápidos em proibir. Primeiro 
proibir tudo e depois pensar. Está proibido acessar as ilhas. Os turistas não 
colhem as coisas da floresta, eles não são inimigos. Só precisa pensar antes 
como você vai encaminhar esse encontro. (Grifos nossos) (Meio de 
hospedagem, Novo Airão). 
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Além de ser aberto à visitação, deve-se proporcionar um rico encontro entre o visitante e a natureza. 
Para tanto, é de suma importância o conhecimento do lugar. Com esse objetivos são feitas inúmeras 
pesquisas na área. Mas essas pesquisas não podem ficar arquivadas, mas devem servir para vários 
grupos de interessados, neles incluindo-se a cadeia. Ao se conhecer os bens materiais, imateriais e 
naturais do lugar, podem ser delineados produtos turísticos mais interessantes. É necessário o 
compartilhamento de informações para que se tenha o Parna ideal e, mais ainda, para que se tenha 
o Parque Nacional de Anavilhanas como âncora da atividade turística regional. 

Eles têm os biólogos e ambientalistas, eles têm acesso a todas as 
informações, então servir a gente com essas informações é bom. Não só 
administrar a burocracia. (Meio de hospedagem, Novo Airão) 

Conclusão semelhante, no que tange à integração dos vários atores é feita pelo poder público. Para 
que se desenvolva o turismo, é necessário organizá-lo. E esse mesmo poder público mostra que a 
integração vai além da relação com a cadeia, parte-se para a inserção da comunidade local na 
proposta de desenvolvimento da atividade turística. Neste ponto, a idealização volta-se para a 
idealização da atividade turística tanto em Manaus como em Novo Airão: deve gerar renda para a 
população. Isso é ainda mais fortemente mencionado em Novo Airão, justificado pela necessidade de 
apresentação de alternativas de renda, em substituição àquelas proibidas pelo ICMBio. 

O Parna ideal tem profissionais da região capacitados para o trabalho no turismo, por meio de cursos 
montados a partir das informações coletadas nos vários estudos sobre a região, com temas como 
diversidade natural e cultural, história do lugar e patrimônios de Novo Airão e de Airão Velho.  

Dois entrevistados dialogando, desenham um modelo de participação para os ribeirinhos. Uma das 
atividades mais interessantes para se fazer no PARNA é a observação de animais e, para fazê-la, não 
é possível usar um barco motorizado, pois com o barulho os animais silvestres se escondem. Assim, 
os ribeirinhos podem oferecer o serviço de passeio em canoas a remo em determinadas áreas do 
Anavilhanas. Os barcos das empresas parariam em uma comunidade, os integrantes dela definiriam 
os trabalhadores do dia que amarrariam suas canoas no barco motorizado que se dirigiria para áreas 
ideais para observação. Nesses locais, os turistas entrariam nas canoas que seriam guiadas por um 
autóctone devidamente capacitado. Com isso, haveria geração de renda, melhoramento da atividade 
e suprimento de uma demanda que já existe por parte de algumas empresas.  

Podia fazer nas comunidades uma associação de canoeiros a remo. Um 
barco pega um, um barco pega outro. Essa semana essa família trabalha e 
vai... Se chega o mais dentro do Anavilhanas que se possa parar o barco e 
passear, aí vale a pena. (Guia, Manaus) 

Há ainda um grupo que fala que é necessário também uma educação ambiental explícita com os 
empresários do turismo, com os funcionários das empresas, os autônomos e com a comunidade, 
para que então se multiplique a concepção da preservação. 

Por fim, apenas um entrevistado mencionou explicitamente sobre o custo dos passeios no Parna. Um 
Parque ideal deveria ter acessibilidade financeira. Os preços dos passeios não podem ser proibitivos, 
a sociodiversidade deve ser a bandeira de um parque Nacional. 
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Marca Parque 

Transformada em Parque está tudo proibido. (Agência, Manaus) 

A marca Parque Nacional ainda não é forte na região onde está o  Anavilhanas. Não se percebe um 
turismo motivado pela visitação dos parques nacionais. Segundo os entrevistados, deveriam ser 
feitas campanhas de fortalecimento dessa marca, que tem potencial. Prova disso é que o próprio 
Anavilhanas não é conhecido nem em Manaus. Conforme as pesquisadoras observaram, nem em 
algumas escolas de turismo o Parque Nacional era conhecido. 

Apenas um entrevistado observou que quando a área passou de Estação Ecológica (conhecida 
apenas como Arquipélago das Anavilhanas) para Parque Nacional ficou mais fácil comercializar o 
produto. Por isso está considerando a marca como forte. 

Parque Anavilhanas é tão forte quanto todas as marcas no mundo. Quando 
o governo do estado quiser investir, fazer um investimento  voltado para as 
pessoas,  todas as classes, ai vai ser muito bom, vai ser ótimo. Tem que 
atingir o povão. (Poder Público, Novo Airão) 

Contudo, é consenso entre os entrevistados que o Parque Nacional de Anavilhanas tem potencial 
para ser o grande indutor do turismo em Novo Airão. Trata-se do segundo maior arquipélago fluvial 
do mundo. Para que se torne o maior atrativo da cidade, é preciso divulgação. No mesmo município, 
tem-se o Parque Nacional de Jaú, que foi bastante mencionado pelos entrevistados, como um ponto 
também de visitação turística. Funciona como parque há mais tempo, e suas características 
geográficas permitem um acesso mais estruturado. 

Um dos entrevistados mostra que a marca PARNA é válida, mas ressalta a importância de se 
identificar na marca, o estado ou a região onde está o parque para que, ao mencionar o nome, as 
pessoas identifiquem onde está localizado.    

Quando eu falo em Parque Nacional, eu carimbei todo mundo. Acho que 
tem que ser Parque Regional do Fulano de Tal, aí, se consegue manter a 
identidade. Tem que ter a chancela do Parque Nacional, do Governo 
Federal, mas a marca tem que ter a sua. Quando fala Parque Nacional 
Anavilhanas, não fala nada. Fica no Rio Grande do Sul? Fortaleza? Sergipe? 
Piauí? Não comunicou. (Entidade de Fomento, Manaus) 

Há ainda, alguns entrevistados que, por não conhecerem o Parque Nacional Anavilhanas, não se 
sentiram à vontade para comentar a respeito. Isso mostra que não há conhecimento específico do 
PARNA de Anavilhanas, mas dessa categoria de UC. Enquanto possibilidade de visitação, pressupõe-
se que os Parques Nacionais sequer são entendidos/conhecidos por parte dos atores da cadeia do 
turismo.  

Embora considerada forte, a marca Parque Nacional Anavilhanas carece de um estudo aprofundado 
que estabeleça, com clareza, os aspectos de sua criação e aplicação. 
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Valor do Ingresso 

Hoje, para visitar o Parque Nacional de Anavilhanas, não é cobrado nenhum valor para entrar. Por 
esse motivo, desenvolveu-se a discussão sobre as possibilidades de se ter uma cobrança de ingresso. 
A maioria dos entrevistados concorda que é importante a cobrança, contudo apresentam as 
dificuldades de implementá-la. A principal se deve às suas características geográficas, que não 
permitem ter uma porta de entrada, o que dificulta a operacionalização de cobrança. No atual 
momento, os representes do ICMBio, consideram impossível a cobrança, por falta de efetivo de 
fiscalização.  

Embora a maioria dos entrevistados concorde com a cobrança, há dificuldade em pensar no seu 
valor, mas o fato de se cobrar não influenciaria negativamente no fluxo de visitantes, as pessoas não 
deixariam de visitar o Parque por causa de uma taxa.  

Ao falar sobre o ingresso, alguns entrevistados retomaram a polêmica sobre o dinheiro que não volta 
para ser reinvestido no Parque. Eles demonstram que é necessário que se veja para onde vai o 
dinheiro pago. Um dos entrevistados coloca como uma possibilidade o pagamento de uma taxa via 
agência de turismo e já apresenta como possível contrapartida dessa medida, a divulgação do parque 
e as parcerias entre atores do turismo, visando integração dos mesmos e promoção do Parque.  

Segundo representantes do ICMBio,  é importante que se tenha uma taxa de visitação ao Parque, 
porém não souberam estipular um valor. Acham importante que seja um valor simbólico, e que não 
façam dele um fator limitante. Um deles sugeriu ainda que seria interessante ter concessão para 
alguns serviços, por exemplo, comida, o que já acontece em outros Parques.  

Alguns entrevistados comentaram que a cobrança da entrada ao Parque seria como a cobrança da 
entrada de um museu, de qualquer outro atrativo que tenha custos com manutenção, e que, nesse 
sentido, seria bem aceito pelo público. Apenas um dos entrevistados questionou a cobrança de um 
“valor simbólico”: sendo Parque Nacional, os recursos deveriam vir do Estado e, possivelmente, de 
doações, que complementariam a discussão sobre a criação de um fundo. Para o entrevistado, o 
pagamento de uma taxa pode dificultar a relação de apreciação e do cuidado com o espaço público. 

Fundo de investimentos 

As falas sobre o fundo de investimentos são completamente desconexas umas das outras. Esse 
parece ser um assunto sobre o qual os entrevistados, principalmente os empresários, não haviam 
pensado antes. Enquanto a maioria dos outros temas abordados durante a entrevista já havia sido 
cogitada ou minimamente comentada, esse foi um tema-surpresa na entrevista.  

Apenas os representantes do PARNA e os representantes do Poder público mostraram-se 
completamente a favor e abertos à criação do Fundo, mas, em ambos casos, a sugestão de quem 
deveria pagar recai, principalmente, sobre a cadeia do turismo, que por sua vez não está em 
consenso quanto a sua criação. Um dos representantes do poder público cita ainda que além das 
empresas, poderiam contribuir o Estado e a União. A participação da prefeitura aconteceria, mas 
seria feita a partir do ICMS-ecológico. 

Um dos entrevistados faz uma análise simples a respeito da criação do fundo. Se a empresa paga, ela 
embutirá esse custo no produto, então, sairia como um valor de ingresso. Nesse sentido, para ele 
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somente deveria ser cobrada uma taxa ou a de entrada ou a por empresa que opera. Embora fale 
com naturalidade sobre o tema, diz que quando se paga se cobra infraestrutura e, nesse sentido, o 
Parque deverá oferecer condições para operação. Um dos entrevistados cita algumas formas de 
melhoria do Parque que configuram um “parque ideal”. Deveria haver flutuantes com uma estrutura 
de visitação. 

Ainda sobre a estrutura, um dos entrevistados menciona que poderia ser o ICMBio o gestor dos 
recursos, mas que ele precisaria investir, pois isso é que daria base para a visitação no PARNA.  

Outro entrevistado acredita que seria bom se existisse um fundo, pois isso contribuiria para a 
organização do atrativo, todavia não acredita que as empresas estariam dispostas, se a contribuição 
fosse voluntária. Mas acredita que se esse fundo fosse criado para ser comunicado e alimentado 
pelos turistas haveria muitas contribuições. Essa fala foi baseada no público que a empresa do 
entrevistado atende, mas não necessariamente se aplica para toda a demanda atendida em Novo 
Airão. 

Além do ICMBio, surgiram como proposta de gestores do fundo a AMAZONASTUR, porque é o órgão 
encarregado de dar impulso à atividade turística fazendo-a se desenvolver no estado. E, por fim, via 
alguma ONG confiável. 

Como deve ser o Projeto de integração 

Dizer que é necessário um projeto de integração entre os atores é comum à fala de todos os 
entrevistados.  

Mas, como fazê-lo? Isso não sabem dizer ao certo. Para envolver os habitantes e os empresários em 
um projeto socioamental concluímos que são necessárias contrapartidas. Para os operadores de 
turismo e os empresários da área, deve-se converter o investimento financeiro ou com trabalho em 
fluxo turístico. A principal maneira de contrapartida identificada seria a divulgação explícita do 
destino.  

Para o habitante, a relação é ainda mais direta. Sentir-se parte do processo é possível a partir do 
momento em que o Parna não é considerado um inimigo, mas um parceiro do sustento das famílias 
locais. Fazer um projeto de integração desses atores não é tarefa fácil, tanto é que essa tentativa já 
foi feita, mas, não havendo continuidade, não se pôde constatar seu sucesso ou fracasso.  

A descontinuidade de projetos fez também com que essas pessoas desanimassem de projetos que 
proponham mudanças. Durante a pesquisa, inclusive, conversando com alguns moradores, algumas 
perguntas que surgiram foram: E com essa pesquisa? Vai mudar alguma coisa? Ou terminando aqui 
vocês nunca mais voltam? 
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5. PERCEPÇÕES DE MORADORES E DE TURISTAS 

5.1. MORADORES 

Para conhecer o perfil e as opiniões dos moradores dos municípios de Manaus e Novo Airão, foram 
aplicados questionários pessoais, distribuídos por cotas de gênero, idade, renda e escolaridade, 
segundo dados do Censo IBGE de 2000. Foram entrevistados 153 moradores.  

Perfil dos entrevistados: gênero, idade, estado civil, escolaridade e renda familiar mensal 

A amostra contou com 51% de mulheres (Gráfico 26). 27% dos moradores têm entre 18 e 24 anos, 
15% entre 25 e 29 anos, 25% entre 30 e 39 anos, 15% entre 40 e 49 anos, 13% entre 50 e 59 anos e 
5% têm 60 anos ou mais. A concentração da faixa etária se dá entre pessoas de até 39 anos, 67% do 
total (Gráfico 27). 

 

Gráfico 26 - Gênero Gráfico 27- Idade 
Base: 153 respondentes Base: 153 respondentes 

 
 

 

Em relação ao estado civil, 51% são solteiros, 45% são casados e 4% são divorciados ou viúvos.  
Dentre os casados/união estável, 14% têm filhos adultos, 12% têm filhos pequenos ou adolescentes, 
5% não têm filhos e 2% tem filhos que não moram em casa. A maioria dos moradores é solteira e 
mora com os pais, parentes ou amigos (45%). Os solteiros sozinhos representam 6%. Dos divorciados 
ou viúvos, 3% moram com parentes ou amigos e 1% moram sós (Gráfico 28). 
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Gráfico 28 - Situação de domicílio 
Qual dessas frases descreve melhor sua situação atual?  
Base: 153 respondentes 

Para a escolaridade também foram estabelecidas cotas. Em relação à escolaridade, 7% têm 
fundamental incompleto, 7% completaram o ensino fundamental, mas têm o ensino médio 
incompleto, 57% têm ensino médio completo, mas não terminaram o ensino superior e 29% têm 
superior completo ou pós graduação (Gráfico 29).  

No tocante à renda, obedecendo-se às cotas preestabelecidas, obteve-se uma amostra na qual 5% 
dos entrevistados ganham até um salário mínimo por mês, 19% ganham mais de 1 a 2 salários 
mínimos, 13% ganham mais de  2 a 3 salários, 27% ganham mais de 3 a 5, 24% ganham mais de 5 a 
10, 10% ganham mais de 10 a 20 e 2% ganham mais de 20 salários mensais. O salário de referência 
na época da pesquisa era de R$510,00. (Gráfico 30). 

 

Gráfico 29 - Escolaridade 
Base: 153 respondentes 
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Gráfico 30 - Renda familiar mensal 
Base: 153 respondentes 

 

Local de moradia e procedência 

Ainda conforme planejamento amostral, 80% dos moradores vivem em Manaus e 20% em Novo 
Airão (Gráfico 31). 83% dos respondentes são nativos e 17% vieram de fora (Gráfico 32). 

 

Gráfico 31- Município onde reside Gráfico 32- Origem 
Base: 153 respondentes Você sempre viveu aqui ou veio de fora? 

 Base: 153 respondentes 
 
 

 

Dentre os que vieram de fora, 15% vivem no Destino há até cinco anos, 8% estão lá por um período 
entre seis e dez anos, 15% entre 11 e 15 anos, 23% entre 16 e 20 anos, 19% entre 21 e 25 anos e 15% 
vivem no Destino entre 26 e 30 anos (Gráfico 33). 
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Gráfico 33 - Tempo de vivência no Destino 
Há quanto tempo vive aqui? 
Base: Vieram de fora (26) 

 

Percepções de pontos fortes e fracos do Destino 

Quando perguntados sobre pontos fortes e fracos do Destino, os moradores puderam citar até três 
respostas. A análise foi feita separadamente para cada um dos municípios Manaus e Novo Airão. 

Em Manaus, as três melhores coisas, na visão dos moradores são: turismo (60%), natureza 
exuberante (49%) e vida noturna (47%). Demais pontos fortes citados: patrimônio histórico/cultural 
(43%), infraestrutura (28%), tranqüilidade (17%), segurança (16%), atendimento (11%), educação 
(10%), qualidade de vida (8%) e mercado de trabalho (3%) (Gráfico 34). 

Em Novo Airão as três maiores qualidade elegidas foram: turismo (87%), atividades emocionantes 
(46%) e tranquilidade (37%). Outras características que também são lembradas como boas no 
município são: patrimônio histórico/cultural (30%), atendimento e natureza exuberante (27%), 
infraestrutura (19%), vida noturna (13%) e qualidade de vida (3%) (Gráfico 35). 
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Gráfico 34 – Melhores coisas de Manaus Gráfico 35 – Melhores coisas de Novo Airão 
Quais são, em sua opinião, as melhores coisas do seu município?  Quais são, em sua opinião, as melhores coisas do seu município? 
Base: 123 respondentes Base: 30 respondentes 
 
 

No tocante aos pontos fracos, em Manaus, os moradores elegeram como as três piores coisas a 
infraestrutura (81%), o transporte coletivo (75%), empatados o atendimento e preço justo (28%). 
Outros aspectos que causam insatisfação nos moradores são: educação (26%), turismo (17%), vida 
noturna (14%), segurança (11%), mercado de trabalho (9%), qualidade de vida (7%), patrimônio 
histórico/cultural (3%) (Gráfico 36). 

Em Novo Airão os três principais pontos fracos citados foram: infraestrutura (71%), serviços médicos 
(40%) e transporte coletivo (33%). Outros pontos citados: patrimônio histórico/cultural (33%), 
educação (27%), segurança (20%), preço justo, vida noturna e turismo (10%) e mercado de trabalho 
(3%) (Gráfico 37). 

3% 

8% 

10% 

11% 

16% 

17% 

28% 

43% 

47% 

49% 

60% 

Mercado de trabalho 

Qualidade de vida  

Educação 

Atendimento  

Segurança  

Tranquilidade 

Infraestrutura 

Patrimônio … 

Vida noturna 

Natureza exuberante 

Turismo 

Manaus 

3% 

13% 

19% 

27% 

27% 

30% 

37% 

46% 

87% 

Qualidade de vida  

Vida noturna 

Infraestrutura 

Natureza exuberante 

Atendimento  

Patrimônio histórico/cultural 

Tranquilidade 

Atividades emocionantes 
para fazer na natureza 

Turismo 

Novo Airão 



CADEIA PRODUTIVA EM PARQUES NACIONAIS E ENTORNO                                                 

PARNA ANAVILHANAS 
2011 

 

103 

 

 

Gráfico 36 – Piores coisas de Manaus Gráfico 37 – Piores coisas de Novo Airão 
Quais são, em sua opinião, as piores coisas do seu município?  Quais são, em sua opinião, as melhores coisas do seu município? 
Base: 123 respondentes Base: 30 respondentes 
 

Percepções sobre o turismo  

Na percepção dos moradores, o maior benefício do turismo é a renda que traz para a região (89%). 
Em segundo lugar está a oportunidade de emprego (84%), seguida pelo crescimento do comércio 
(57%). Outros benefícios percebidos são: movimentação nos municípios (52%), preservação do meio 
ambiente (26%) e melhoria da condição de vida da população (21%) (Gráfico 38). 

 

Gráfico 38 – Benefícios do turismo 
Quais são os benefícios que o turismo traz para a cidade? 
Base: 153 respondentes 
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Em relação aos problemas, para 66% dos moradores, o fato de o turismo atrair forasteiros incomoda. 
60% apontaram a prostituição como um problema. 41% afirmaram que o turismo tira o emprego dos 
nativos. Outros problemas citados causados pela atividade: degradação ambiental (35%), baixos 
salários (31%), crescimento desordenado da cidade (25%), violência (24%), falta de tranquilidade e 
poluição (16%) e informalidade (1%) (Gráfico 39). 

 

Gráfico 39 – Problemas do turismo 
Quais são os problemas que o turismo traz para a cidade? 
Base: 153 respondentes 

 

Apesar dos problemas, 26% dos moradores acreditam que o turismo tem mais pontos positivos que 
negativos e 12% só enxergam pontos positivos. Para 31%, a relação é equilibrada. 18% enxergam 
mais pontos negativos que positivos, 1% enxergam só pontos negativos e 12% não sabem dizer 
(Gráfico 40). 

 

Gráfico 40 – Percepção da relação entre pontos positivos e negativos do turismo no destino 
Se você colocar o turismo na balança, acha que tem pontos... 
Base: 153 respondentes 

1% 

16% 

16% 

24% 

25% 

31% 

35% 

41% 

60% 

66% 

Informalidade 

Poluição 

Falta de tranqüilidade 

Violência 

Crescimento desordenado da cidade 

Baixos salários 

Degradação ambiental 

Os nativos perdem o emprego para quem veio de fora 

Prostituição 

Atrai pessoas de fora 

Só positivos 
12% 

Mais 
positivos que 

negativos 
27% 

Meio a meio 
31% 

Mais negativos que 
positivos 

18% 

Só negativos 
1% 

Não sabe 
12% 



CADEIA PRODUTIVA EM PARQUES NACIONAIS E ENTORNO                                                 

PARNA ANAVILHANAS 
2011 

 

105 

 

Quando pediu-se para os moradores compararem o turismo no Destino com o de outras cidades na 
escala que varia de melhor a pior, 84% acreditam que a natureza em seu Destino é melhor que em 
outros lugares, 56% julgam ser as atividades para se fazer na natureza, 52% o patrimônio histórico 
cultural e a tranquilidade. 

Para 47% dos moradores a preservação ambiental é melhor em Manaus/Novo Airão assim como a 
segurança (45%) e a cultura local. 

Alguns atributos foram avaliados igualmente pelos moradores tanto no Destino Anavilhanas quanto 
em outros destinos visitados. 41% acham que há empresas com profissionais competentes nos 
destinos, para 45% a qualidade de vida da comunidade local é igual, 60% julgam que há bons locais 
para comer e beber, 67% acham que a hospedagem é confortável nos destinos conhecidos. 56% 
acham que a variedade de atividades para fazer é a mesma. Outros pontos citados: normas de 
segurança colocadas em prática (54%), informações precisas sobre atividades e prestadores de 
serviços (48%), comércio em geral (52%), luxo e conforto (42%), vida noturna (51%), arquitetura 
urbana (60%), serviços médicos (50%), serviços como bancos, telefonia e internet (61%), preço justo 
(44%), 

Em relação aos atributos que os moradores julgam ser piores no Destino Anavilhanas que em outros, 
48% dos moradores consideraram o atendimento, 52% a limpeza das ruas e 86% o transporte 
coletivo (Gráfico 41).   

 

Gráfico 41 – Comparação do turismo local com o de outros destinos 
Pelo que você sabe, mesmo que só de ouvir falar, você acha que o turismo aqui na sua cidade é melhor, igual ou pior ao de outras cidades 
em termos de: 
Base: 153 respondentes 
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Envolvimento com o Parna 

20% dos moradores entrevistados já visitaram o Parna Anavilhanas. Dentre os que nunca foram à 
Unidade, 54% não o fizeram por desconhecerem o que tem no parque, 11% não sabiam da existência 
do atrativo, 10% alegaram falta de companhia ou oportunidade, 4% não têm tempo. 2% acham o 
acesso difícil, o ingresso caro ou não gostam de parques e de natureza (Gráfico 42). 

 

Gráfico 42 – Razões por nunca ter visitado o Parque Nacional 
SE NÃO: Por que você nunca foi lá? 
Base: 123 respondentes 

 

 
Entre os que já visitaram o Parque, 7% já visitaram uma vez, 13% visitaram duas vezes, 13% visitaram 
três vezes, 10% visitaram de quatro a seis vezes, 17% visitaram de sete a dez vezes e 27% visitaram 
mais de 10 vezes. 13% não souberam dizer (Gráfico 43). 

 

Gráfico 43 – Quantas vezes o entrevistado já foi ao Parque Nacional 
SE SIM: Quantas vezes você já foi lá? 
Base: 30 respondentes 
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Quando perguntados sobre o que mais gostavam no Parque Nacional, 73% dos moradores 
responderam que apreciam a natureza. Em segundo lugar foram mencionadas as ilhas (20%). Para 
17% dos entrevistados, o parque é completo, gostam de tudo. 7% elegeram os botos e a 
oportunidade de encontrar pessoas na Unidade. 3% gostam da tranquilidade do parque (Gráfico 44). 

 

Gráfico 44 – Atributos apreciados no Parque Nacional 
O que você mais gosta no Parna? 
Base: 30 respondentes que já foram ao Parna 

 

Também perguntou-se o que os moradores menos gostam. 40% não souberam responder. 17% 
disseram que a fiscalização desagrada e outros 17% não indicaram nada que menos gostam na 
Unidade. Para 13% a infraestrutura é o que mais desagrada. 10% acham o acesso ruim e 3% se 
incomodam com a degradação ambiental (Gráfico 45). 

 

Gráfico 45 – Atributos menos apreciados no Parque Nacional 
O que você menos gosta no Parna? 
Base: 30 respondentes 

 

Melhorias para atrair mais visitantes 

Algumas melhorias fariam os moradores frequentarem mais o Parque Nacional, mas 75% não 
souberam apontar o que deve ser melhorado. 10% frequentariam mais se o parque tivesse melhor 
infraestrutura como acesso facilitado, restaurantes, loja de souvenirs, lanchonete etc. 6% visitariam 
mais se o atrativo fosse mais divulgado. 4% sentem falta de atividades para se fazer no parque como 
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trilhas guiadas etc. 1% frequentaria mais se houvesse maior preocupação com a preservação 
ambiental e cultural (Gráfico 46). 

 

Gráfico 46 – Atrativos para aumentar a frequência ao Parque Nacional 
O que faria você freqüentar ou freqüentar mais o Parna? 
Base: 153 respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tentativa de se comparar o Parque Nacional Anavilhanas com outros Parnas brasileiros, os 
resultados evidenciam que os moradores do Destino não estão aptos a fazer comparações. A 
porcentagem de respostas “não sei” é superior à somatória de respostas do tipo “melhor+pior”, o 
que demonstra falta de conhecimento sobre a Unidade de Conservação. 

Apenas 15% dos moradores recomendam o Parna Anavilhanas aos turistas. 56% dos moradores 
desconhecem o parque. Dentre os que indicam, o fazem pela exuberância natureza (10%). Em 
seguida, mas com percentual muito abaixo, vem a divulgação do município (6%). 9% dos moradores 
não têm contato com turistas e não puderam opinar e 1% não gostam de parques (Gráfico 47). 
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Gráfico 47 – Índice de recomendação do Parque Nacional a visitantes e justificativas 
Você costuma recomendar aos turistas que visitem o Parna? Por quê? 
Base: 22 respondentes que indicam o parque 

Imagem do Destino 

Na visão dos moradores, a cultura local, as festas e festivais são o que melhor representa o Destino 
(42%), seguidos pela natureza (40%) e pelo Teatro Amazonas (25%). 24% não souberam responder o 
que seria a imagem do Destino. Para 6% dos moradores a hospitalidade é o que mais representa. 4% 
consideram o Encontro das Águas, 3% os índios, 2% os botos e 1% citaram o pólo industrial e o 
arquipélago de Anavilhanas (Gráfico 48). 

 

Gráfico 48 – Símbolos do destino, na visão dos moradores 
Em sua opinião, o que melhor representa este Destino? Quando as pessoas vão falar deste Destino, o que é mais marcante, o que elas mais 
mencionam? 
Base: 153 respondentes 
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5.2. TURISTAS
14 

Para conhecer as opiniões dos turistas do Destino Manaus e Novo Airão, foram aplicados 100 
questionários pessoais (alguns de auto preenchimento) no período de 7 de dezembro de 2010 a 25 
de janeiro de 2011. Em casos de grupos, apenas um dos turistas era entrevistado. Os questionários 
foram aplicados em meios de hospedagem e em pontos de fluxo, especialmente nos portos e no 
aeroporto, após autorização da Infraero para fazê-los no local. Não houve aplicação de questionários 
no PARNA de Anavilhanas, pelas condições geográficas que a impossibilitam. Os pesquisadores 
encontraram grande resistência por parte dos turistas em responder os questionários, sob a 
justificativa de ser muito longo e inadequado a um público que está a passeio. Outra dificuldade 
encontrada, especificamente em Novo Airão, foi em relação ao baixo fluxo de turistas. 

Perfil dos entrevistados: gênero, idade, estado civil, escolaridade e renda familiar mensal15 

A amostra contou com 63% de homens (Gráfico 49). 16% dos turistas têm entre 18 e 24 anos, 47% 
entre 25 e 29 anos, 24% entre 30 e 39 anos, 10% entre 40 e 49 anos, 1% entre 50 e 59 anos e 2% têm 
60 anos ou mais. A concentração da faixa etária se dá entre pessoas de até 39 anos, 87% do total 
(Gráfico 50). 

 
Gráfico 49- Gênero Gráfico 50 - Idade 
Base: 100 turistas Base: 100 turistas 

                                                           
14

 Embora esta pesquisa tenha sido realizada no destino e obedecendo a processo amostral, não se pode 

considerar que seja representativa do turista local, porque trata-se apenas daquele que estava no território 

pesquisado por ocasião da coleta de dados. Pode ser e muitas vezes acontece de ocorrerem variações no perfil 

do visitante, em épocas de férias, feriados prolongados, eventos e outros. Trata-se de uma fotografia daqueles 

que estavam nos dias da pesquisa, sem maiores pretensões. Para se conhecer o turista, o ideal é que se tenha 

um sistema de pesquisas que funcione continuamente, para assim obter dados durante todo o ano e conhecer 

as especificidades por período. 
15

 Durante o trabalho, foram solicitadas ao Comitê Gestor do projeto e aos representantes dos destinos 

informações sobre pesquisas já realizadas no destino. Entretanto, praticamente não obtivemos retornos. No 

trabalho de campo, foram fornecidos por alguns chefes de parques, dados de fluxo de turistas no Parna. Todas 

as pesquisas disponíveis para consulta pública foram analisadas e, se pertinentes, compuseram os documentos 

do projeto. 
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Em relação ao estado civil, 65% são solteiros, 30% são casados e 5% são divorciados ou viúvos.  
Dentre os casados/união estável, 11% têm filhos de até 10 anos, 10% não tem filhos, 6% têm filhos 
adolescentes e 3% tem filhos adultos. A maioria dos turistas é solteira e mora com os pais, parentes 
ou amigos (46%). Os solteiros sozinhos representam 19%. Dos divorciados ou viúvos, 4% moram com 
parentes ou amigos e 1% moram sós (Gráfico 51). 

 

Gráfico 51 – Estágio do ciclo de vida familiar dos turistas 
Qual dessas frases descreve melhor sua situação atual? 
Base: 100 turistas 

 

Quanto à escolaridade, 1% dos turistas não completaram o ensino fundamental, 1% completaram o 
ensino fundamental, mas têm o ensino médio incompleto, 52% têm ensino médio completo, mas 
não terminaram o ensino superior e 46% têm superior completo ou pós graduação (Gráfico 52).  

No tocante à renda, obteve-se uma amostra na qual 12% dos entrevistados ganham até cinco 
salários mínimos por mês, 38% ganham mais de 5 a 10 salários mínimos, 32% ganham mais de 10 a 
15 salários, 8% ganham mais de 15 a 20. O salário de referência na época da pesquisa era de 
R$510,00. (Gráfico 53). 

 

Gráfico 52 - Grau de instrução Gráfico 53 - Renda familiar mensal 
Base: 100 turistas Base: 100 turistas 
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Procedência e hábitos de viagem 

A origem dos turistas é bem distinta: 27% são paulistas, 1% cariocas, 7% são goianos, mineiros ou 
roraimenses. 5% são do Ceará ou do Distrito Federal, 4% do Maranhão, 3% do Mato Grosso do Sul, 
Pará, Paraná ou Rondônia.  2% dos turistas que estavam em Anavilhanas são do Acre, Bahia, Mato 
Grosso, Paraíba, Pernambuco ou Rio Grande do Sul e 1% é de Santa Catarina (Tabela 24). 75% dos 
turistas moram na capital e 23% vivem no interior. 

                          TABELA 24 
Origem dos turistas no Destino  

% Estado 

27% São Paulo 

12% Rio de Janeiro 

7% Goiás 

7% Minas Gerais 

7% Roraima 

5% Ceará 

5% Distrito Federal 

4% Maranhão 

3% Mato Grosso do Sul 

3% Pará 

3% Paraná 

3% Rondônia 

2% Acre 

2% Bahia 

2% Mato Grosso 

2% Paraíba 

2% Pernambuco 

2% Rio Grande do Sul 

1% Santa Catarina 

Estado de origem 
Em que Estado brasileiro você mora? 
Base: 100 turistas 

 

Em relação à quantidade de viagens realizadas nos últimos 12 meses, dentro do Brasil, por motivo de 
lazer, 19% dos turistas afirmaram que viajaram uma vez, 30% duas vezes, 29% três vezes; 21% 
viajaram entre 4 e 6 vezes nos últimos 12 meses e 1% viajaram entre 7 e 10 vezes (Gráfico 54). No 
tocante às viagens internacionais, 81% não viajou nenhuma vez para o exterior nos últimos 12 
meses, 14% dos turistas viajaram uma vez, 1% duas vezes, 3% quatro vezes ou mais e 1% não 
souberam dizer (Gráfico 55). 
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Gráfico 54 – Frequência anual de viagens, dentro do Brasil Gráfico 55 – Frequência anual de viagens, dentro do Brasil 

Quantas vezes você viajou dentro do Brasil, para passear, descansar, E para fora do Brasil? 

 se divertir, ou seja, deslocou-se de sua residência, por no mínimo Base: 100 turistas 

 vinte e quatro horas e não mais que um ano nos últimos 12 meses?  

Base: 100 turistas  

 

44% dos turistas são os principais decisores na escolha dos destinos e 25% participam da decisão. 
31% acatam a decisão de outra pessoa (Gráfico 56). Os turistas foram solicitados que avaliassem a 
viagem ao Destino (Manaus e Novo Airão) de 1 a 10, sendo 10 a nota máxima. 8,90 foi a média 
obtida. 

 

Gráfico 56 – Participação no processo decisório sobre as viagens 
Nessas viagens, você mesmo decidiu para onde ir ou pelo menos participou da decisão? 
Base: 100 turistas 

 
A viagem até o Destino 
 
O principal motivo que levou os turistas até o Destino foi o descanso (42%). 23% dos viajantes 
visitavam parentes e amigos, 18% viajavam a negócios ou eventos, 12% buscavam entrar em contato 
com a natureza e 5% viajavam por motivo de estudo (Gráfico 57). 

1 vez 
19% 

2 vezes 
30% 

3 vezes 
29% 

Entre 4 e 
6 vezes 

21% 

Entre 7 e 
10 vezes 

1% 

Nenhuma 
81% 

1 vez 
14% 

2 vezes 
1% 

4 vezes 
ou mais 

3% 

Não 
sabe 
1% 

Decidiu 
Sozinho 

44% 

Participou 
da decisão 

25% 

Outra 
pessoa 
decidiu 

31% 

É a média de satisfação dos turistas com a 

viagem até o Destino Anavilhanas 



CADEIA PRODUTIVA EM PARQUES NACIONAIS E ENTORNO                                                 

PARNA ANAVILHANAS 
2011 

 

114 

 

 

Gráfico 57 – Motivo da viagem ao destino 
 Qual é o principal motivo desta viagem?  
Base: 100 turistas 

Quando perguntados sobre como tomaram conhecimento sobre Manaus/Novo Airão/ Anavilhanas, 
34% dos turistas já haviam visitado antes a região. 25% obtiveram informação com amigos e 
parentes, 23% tem amigos e parentes que vivem no Destino, 11% conheceram por meio de 
reportagens em meios de comunicação, 5% souberam por meio de agência de turismo e 1% realizam 
busca na internet (Gráfico 58).  

 

Gráfico 58 – Fontes de informação sobre Anavilhanas 
Como você tomou conhecimento sobre Manaus/Novo Airão/Anavilhanas? 
Base: 100 turistas 

 

56% dos turistas visitavam o Destino pela primeira vez, 25% pela segunda vez e 9% pela terceira, 6% 
pela quarta. 4% já estiveram lá quatro vezes ou mais (Gráfico 59). Em relação ao tempo de 
permanência, 4% pretendiam ficar até um dia no destino, 1% dois dias, 7% três dias, 4% quatro dias, 
69% de cinco a 10 dias e 15% mais de 10 dias (Gráfico 60).  
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Gráfico 59 – Experiência anterior no destino  Gráfico 60 – Intenção de permanência no destino, em dias 
Você já veio a Manaus/Novo Airão/Anavilhanas antes? Quantos dias você vai permanecer aqui neste local? 
Se sim, quantas vezes? Base: 100 turistas 
Base: 100 turistas  

 

39% dos turistas viajavam sós, 29% estavam viajando acompanhados de mais uma pessoa. 15% 
viajavam com mais duas pessoas e 12% com mais três pessoas. 5% viajavam com um grupo de quatro 
a seis pessoas (Gráfico 61). 

 

 

Gráfico 61 – Quantidade de acompanhantes na viagem ao destino 
Quantas pessoas estão com você nesta viagem? 
Base: 100 turistas 

 

52% dos turistas estavam acompanhados da família, 33% dos amigos e 17% do namorado (a) ou 
esposo (a) (Gráfico 62). 

 

Gráfico 62 – Quem são os acompanhantes na viagem 
Nesta viagem, você está acompanhado de: 
Base: 60 turistas 
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No tocante aos gastos estimados para a viagem, 3% dos turistas estimaram gastar entre R$301 e 
R$500, 1% entre R$701 e R$999, 23% entre R$1000 e R$1500, 28% entre R$1501 e R$2000, 17% 
entre R$2001 e R$3000, 9% entre R$3001 e R$4000 e 4% estimaram gastar mais de R$4001. 14% não 
souberam dizer (Gráfico 63). A média de gastos dos turistas é de R$2.188,37. 

Gráfico 63 – Estimativa de gastos pessoais na viagem 
Quanto você estimou gastar nesta viagem, apenas com seus gastos pessoais? 

Base: 100 turistas 

 

 

 

 

 

 

Meio de transporte utilizado para chegar ao Destino 
Qual foi o meio de transporte utilizado para chegar até aqui? 
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Satisfação dos turistas com a cadeia produtiva do turismo  

É média a utilização da cadeia produtiva pelos turistas, como demonstra a Tabela 25. Os serviços 
mais utilizados são o artesanato (79%), os meios de hospedagem (67%), os atrativos turísticos 
organizados (60%), os transportadores (59%), as agências de viagem (54%) e os guias (50%). Apenas 
três elos são utilizados por menos de 50% dos turistas: entretenimento e cultura (48%), empresas de 
alimentação turística (25%) e  operadores de turismo especializado (13%). 

TABELA  25 
Utiização da cadeia produtiva do turismo  

79% artesanato 

67% meios de hospedagem 

60% atrativos turísticos organizados 

59% transportadores 

54% agências de viagem 

50% guias, condutores ou monitores de turismo 

48% entretenimento e cultura 

25% empresas de alimentação turística 

13% operadores de turismo especializados 
Marque com um (X) os serviços você usou em Manaus/Novo Airão/Anavilhanas.  
Base: 100 turistas 

 

Os turistas avaliaram o Destino pensando na importância e satisfação de acordo com alguns 
atributos presentes no território significantes para o turismo e para a manutenção da boa qualidade 
de vida dos municípios. O resultado foi uma matriz que indica quais pontos devem ser mantidos, 
reavaliados, melhorados prioritariamente e secundariamente. A matriz é obtida pela combinação 
entre a nota média dada à importância dada a cada atributo e a nota média dada à satisfação com 
cada um dos atributos. Assim, temos, no sentido horário, o primeiro quadrante, aqueles atributos 
que são muito importantes e que geram alta satisfação nos turistas. Logo, devem ser mantidos com 
prioridade. O quadrante abaixo traz os atributos que são pouco importantes, mas geram satisfação, 
ou seja, devem também ser reavaliados, mas não com tanta ênfase quanto os do quadrante anterior. 
No próximo, ainda no sentido horário, temos os atributos que são pouco importantes e não geram 
satisfação. Devem ser melhorados, mas não com prioridade. Os atributos do último quadrante são 
aqueles muito importantes, mas os turistas estão insatisfeitos. Esses devem ser a prioridade do 
destino. 

No geral, os pontos que devem ser mantidos são: segurança, normas de segurança colocadas em 
prática, diversidade de atividades, hospedagem confortável, patrimônio histórico/cultural, cultura 
local, atividades emocionantes para se fazer na natureza e natureza exuberante. 

Pontos a serem reavaliados: tranquilidade, comércio e vida noturna. Para melhorar prioritariamente: 
limpeza, transporte, qualificação profissional, locais para comer e beber, serviços médicos, serviços e 
atendimento. Para melhorar secundariamente: qualidade de vida, informações, preço justo, 
arquitetura urbana e luxo e conforto (Figura 7). 
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Figura 7 – Matriz de importância e satisfação com os atributos do destino Anavilhanas 
Por favor, dê uma nota de 01 a 10 para a importância que você atribui a cada quesito a seguir.  Quanto mais importante, maior a nota. Em 
seguida, você vai dar uma nota também de 01 a 10 para a sua satisfação, pensando aqui em Manaus/Novo Airão/Anavilhanas. 
Base: 100 turistas 
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Os turistas e o Parna Anavilhanas 

5% dos turistas visitaram o site do Parna Anavilhanas antes da visita, ou seja 5 pessoas. Dessas, duas 
dizem que informações contidas no endereço eletrônico são satisfatórias. Uma julga serem 
totalmente satisfatórias e para um as informações são insatisfatórias. Uma não soube responder. 

 

 

 

 

 
 
Você já visitou outros Parques Nacionais no Brasil?  
Base: 100 turistas 
Se sim, Quais? 
Base: 23 turistas 

 

 

Na tentativa de se comparar o Parque Nacional Anavilhanas com outros Parnas brasileiros, os 
resultados evidenciam que os turistas do Destino não estão aptos a fazer comparações. A 
porcentagem de respostas “não sei” é superior à somatória de respostas do tipo “melhor+pior”, o 
que demonstra falta de conhecimento sobre a Unidade de Conservação. 

Na opinião dos turistas, o que melhor representa o Destino é a cultura (69%), seguida pela 
exuberância da natureza (34%), pelas festas locais (27%) e a culinária (11%). 8% dos entrevistados 
apontaram o Encontro das Águas e a hospitalidade como maiores representantes. Para 7% dos 
turistas a imagem do destino é o Pólo Industrial. 5% julgam ser o turismo (Gráfico 69). 

 

Gráfico 69 – Símbolos do destino, na visão dos turistas 

Em sua opinião, o que melhor representa Manaus/Novo Airão/Anavilhanas? Quando as pessoas vão falar daqui, o que é mais marcante, o 

que elas mais mencionam? 

Base: 113 turistas 
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92% dos turistas não tiveram nenhuma dificuldade durante a viagem até o Destino. 1% dos turistas 
reclamou da dificuldade em encontrar meio de hospedagem, também houve reclamação de 
atendimento e falta de primeiros socorros no parque (Gráfico 70).              

 

Gráfico 70 – Dificuldades durante a viagem 

Você teve alguma dificuldade nesta sua viagem? Se sim, qual? 

Base: 100 turistas 

 

As sugestões dadas para que o Destino se torne mais adequado são: melhorar a infraestrutura dos 
municípios (21%), qualificar os profissionais (18%), melhorar o transporte público (18%), diversificar a 
oferta turística (18%), e divulgar mais a região (10%) (Gráfico 71).              

 

Gráfico 71 – Sugestões 
Que sugestões você daria para que Manaus/Novo Airão/Anavilhanasse torne mais adequado para pessoas como você, o que você acha que 
deveria ser mudado ou melhorado? 
Base: 100 turistas 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os principais atrativos turísticos de Novo Airão são os botos e as praias. Os turistas que visitam a 
cidade são distribuídos em quatro perfis básicos, quais sejam: os estrangeiros que chegam nos 
cruzeiros, os estrangeiros (principalmente europeus) os manauaras (e da região de Manaus) e os da 
região sudeste do Brasil. 

Os principais atrativos de Manaus e dos arredores são o Teatro do Amazonas e o Encontro das Águas. 
Os turistas que visitam a cidade são distribuídos em quatro perfis, quais sejam: os estrangeiros que 
chegam nos cruzeiros, os estrangeiros (principalmente da América do Norte e da Europa), os turistas 
da região sudeste e sul do Brasil e os turistas de negócios.  

Anavilhanas tem a oportunidade de se integrar, na prática, à Manaus, mas é preciso para isso criar 
produtos e roteiros que coloquem o Destino em evidência. O Destino apresenta exuberância e 
biodiversidade ímpares que podem atrair o interesse do público que visita Manaus. 

O Parna de Anavilhanas ainda não está estruturado como Parque Nacional, tampouco como indutor 
do turismo local. Como Parque Nacional, não apresenta plano de uso público e com isso, mostra-se 
completamente desestruturado. A atratividade aparente do Parna são as praias e os botos. Poucos 
entrevistados falaram com emoção do Parque. A maioria dos operadores não vê muita atratividade 
no lugar, devido à proibição de visita a algumas ilhas e devido à proibição de pesca. Consideram a 
paisagem monótona, talvez porque não a conheçam. 

O Parna não é benquisto pela população local, pois ele representa uma cicatriz de um corte de 
relações com o lugar. As regras impostas para a área, tanto quando era Estação Ecológica, como 
agora, fazem os moradores terem uma memória triste, de dor, em relação à instituição 
ICMBio/IBAMA e à criação do Parque. No caso de Anavilhanas, o principal corte foi em relação às 
estratégias de sobrevivência, desencadeando em um clima de resistência em relação à UC que é 
multiplicado no âmbito da família, resultando em novas gerações mais distantes da área. 

Com relação à cadeia do turismo no entorno do Parna de Anavilhanas, observou-se primeiramente 
que Manaus, apesar de estar geograficamente próximo de Novo Airão parece muito distante. Não se 
pode dizer que a cadeia do turismo em Manaus esteja no entorno de Anavilhanas, pois não há 
qualquer relacionamento. Os integrantes da cadeia em Manaus sequer conhecem Novo Airão e 
muito menos o Parna, salvo poucas exceções, que tampouco indicam o lugar. 

Em Novo Airão a cadeia ainda não tem a consistência necessária de seus elos para suportar atividade 
turística. As empresas, embora tenham constituído uma associação, não estão bem organizadas. Não 
há definição de metas conjuntas ou de um esforço para compartilhamento de informações. 

 Falta interação entre meios de hospedagem e empresas de alimentação; 

 Falta articulação no interior da associação das empresas de turismo; 

 Falta articulação da associação de taxistas com os meios de hospedagem, desenvolvendo 
confiabilidade dos meios de hospedagem para com a associação; 

 Falta articulação entre os atores, a fim de incentivar a produção cultural e de 
entretenimento, que acabaria contribuindo para a atividade turística local. 
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O associativismo não faz parte da cultural local do empresariado. Poucas associações funcionam 
bem, tanto em Novo Airão, como em Manaus.  

Entre os problemas que a cadeia enfrenta, destacam-se: 

 Mão-de-obra pouco qualificada para empresas; 

 Guias/condutores desqualificados; 

 Pirataria que prejudica a imagem do destino; 

 Precários sistemas de bancos, telefonia e internet; 

 Abastecimento de alimentos precário. 

Apesar do cenário não ser organizado, as expectativas dos empreendedores são elevadas em relação 
ao futuro do turismo na localidade. Acreditam que muitas oportunidades virão e que junto com elas 
novos empreendedores, ampliando a cadeia. 

Quanto aos atores e instituições que interferem na cadeia como infraestrutura de apoio, problemas 
foram encontrados, dificultando o desenvolvimento desejado da cadeia do turismo: 

 Empresa estadual de turismo (AMAZONASTUR) não divulga o destino; 

 Poder público municipal pouco representativo, não atende às demandas locais, quais sejam: 
o Infraestrutura, saúde e educação; 
o Políticas públicas municipais de turismo, incluindo-se aí articulação com poder 

público estadual a fim de desenvolver a divulgação do destino; 
o Regularização fundiária. 

 Apoio do SEBRAE enfraquecido por problemas na organização, que não tem permitido um 
atendimento efetivo ao município. 
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