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RESUMO 

SOUSA, H.R. E'itudo das coberturas dos hotéis de selva dos Estado do Amazonas. 
São Carlos, 1996. 212p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenl1aria de São 
Carlos, Universidade de São Paulo. 

Com o crescimento do ecoturismo no Brasil, iniciaram a ser implantados vanos 
empreendimentos turísticos na Amazônia, principalmente nas proximidades da cidade 
de Manaus, este acontecimento fez com que a utilização de recursos naturais 
disponíveis na região, como folhas de palmeiras nativas e espécies de madeira, 
voltassem a ter grande emprego como material de revestimento nas coberturas destas 
edificações. E em contrapartida, raros são os estudos das variáveis que interferem no 
projeto, na aplicação e na manutenção destes materiais na construção civil. Em vista 
disto, este trabalho tem o objetivo de fazer um resgate sistemático das técnicas 
construtivas das coberturas de alguns Hotéis de Selva visitados no Estado do 
Amazonas. Entrevistas com construtores locais, observações das construções "in 
loco" e a análise das bibliografias levantadas, ajudaram a identificar os principais 
problemas encontrados, propondo a partir daí alternativas de detalhes projetuais e de 
execução, diretrizes de manutenção e reparos para garantir um maior desempenho 
destas envoltórias frente aos impactos da agressividade da Floresta Amazônica, tendo 
corno parâmetros fundamentais a Exeqüibilidade e a Durabilidade do sistema 
escolhido garantindo assim uma maior adequação da edificação ao meio-ambiente em 
questão. 

Palavras-chave: Região Amazônica - recursos naturais; Ecoturismo - hotéis tropicais; 
Cobertura - técnicas construtivas, Folhas de palmeira e madeira - materiais regionais. 
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ABSTRACT 

SOUSA, H.R. Analysis of lhe ecolodges' roofs of lhe Amazonas Slale. São Carlos, 
1996. 212p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo. 

With the increase of the Brazilian ecotourism start to be implantated many ecolodges 
in the Amazonian Forest (especially nearby Manaus City), this happening brought 
back the large utilization of natural resource disposables on the region, like native 
palm leaves and severa! wood species, for the roof sheathing of these tropical hotels, 
on the other hand, there are very few technic studies about the variables that interfere 
on the architectonic project, the aplication and the maintenance of these constructive 
materiais. In this aspect, this work has the purpose to make a systematic ransom of 
the vemacular constructive technics that were used on some hotels existing in the 
Amazonas State. From the bibliographies that were consulted, the interviews made 
with the constructors and from the observations ofthe lodges' roofs on site, helped to 
identity the main problems that were found, proposing from then alternatives of 
projectual and constructive details, maintainable and treatment directives to ensure a 
better durability o f the roofs against the impacts o f the environment' s aggressiveness, 
having as fundamental parameters the buildbility and the durability of the 
constructive system chosen and assuring a greater adaptation of the edification at the 
Amazon too. 

Key-words: Amazonian Region - natural resources; Ecotourism - tropical hotels; 
Roof- constructive technics; Paim leaves and wood - regional materiais. 



1 Introducão 

Atualmente o Brasil encontra-se em pleno desenvolvimento econômico, seja pela pro
cura de países do bloco do primeiro mundo (AJemanha, Japão, Itália, Estados Uni
dos ... ) para a implantação de indústrias de grande porte em solo brasileiro, cada vez 
mais automatizadas pela introdução de novas tecnologias, ou pelo próprio processo 
de fortalecimento da economia e crescimento financeiro em que a sociedade se encon
tra. 

Neste aspecto, surge a Indústria do Turismo como uma atividade que apresenta os 
mais elevados índices de crescimento no contexto mundial, movimentando cerca de 
U$ 3,5 trilhões anuais e que somente na década de oitenta teve uma elevação de 57% . 
Segundo dados da Empresa Brasileira de Turismo e do Instituto Brasileiro do Meio 
ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- EMBRATUR & ffiAMA (1994) do 
Grupo lnterministerial elaborados pelos MICT I MMA I ffiAMA1

. A Europa, de 
acordo com os dados disponíveis de 1992, detinha 52% dos ingressos de turistas, 
seguida pelas Américas, com 27%, pelo Extremo Oriente e Pacífico com 16% e pela 
África, Oriente Médio e outras regiões da Ásia dividindo o percentual restante. Po
dendo verificar-se assim que o Turismo se impôs nos últimos anos como um recurso 
comercial de importância no mundo. 

Como qualquer atividade econômica sofre constantes inovações em face da competi
tividade dos mercados e das exigências da demanda, em vista disso o Turismo no 
Brasil a partir dos anos setenta, começou a se especializar procurando oferecer tanto 
para a clientela estrangeira quanto a nacional, diversas opções de turismo, como 
exemplos temos: o Cultural, o Esotérico, o de Maior Idade, o Esportivo, o Náutico e 
por último o Ecoturismo. 

O Ecoturismo, na Indústria de Turismo e Viagens é, por sua vez, o segmento que 
encontra-se em maior desenvolvimento no Brasil devido o seu grande potencial eco
turístico, proporcionado pela extraordinária diversidade ecológica que possui, desta
cando-se : a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, O Cerrado, o Pantanal, a Caa
tinga ou Semi-árido, a Floresta Araucária, os Campos do Sul, o Manguezal e as 
Zonas Costeiras e Insulares Brasileiras. Pela extensão de seu meio fisico e pela bele
za de suas riquezas naturais, a Região Amazônica, constitui um ambiente favorável 
para a exploração ecoturística, ainda mais por ser considerada uma das últimas reser
vas florestais do planeta abrigando uma grande variedade de espécies biológicas na 
fauna e na flora mundial. 

1 Empresa Brasileira de Turismo I Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (EMBRA TUR & mAMA), Diretrizes para uma política de Ecoturismo, Grupo In
terministerial Ministério da Indústria, do Comércio c do Turismo I Miiústério do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal (MICTIMMA), Brasilia, DF, 1994, 48 p. 
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l.l. Histórico do Ecoturismo na Amazônia 

A Amazônia Legal brasileira constitui aproximadamente 58% dos 8.555.900km2 que 
possui o território nacional, possuindo o maior complexo hidro-floresta1 do planeta, 
que pela grandeza de seu meio fisico, pelos diferentes aspectos climáticos e ainda mais 
devido a predominância de elevada pluviosidade em quase toda totalidade do territó
rio, fazem com que a Amazônia apresente a mais rica e densa rede hidrográfica 
(representando 1/5 do volume de água doce da terra, cerca de 18 mil quilômetros de 
extensão navegável), bem como o maior sistema fluvial do globo. 

A Amazônia Clássica também chamada Região Norte, corresponde uma área de 
3.581.180 km2 , cerca de 42% do território nacional, que segundo os levantamentos 
feitos em 1980 pelo Departamento de Estudos Geográficos do IBGE (Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística) citado por BENCHIMOL (1989:56), o Amazonas é o 
Estado que tem maior contribuição. 

Em busca de aproveitar a natureza simples, os lugarejos, a beleza e a suntuosidade da 
Floresta Amazônica como ambiente turístico, o Arquiteto Severiano Mário Pôrto 
elaborou os primeiros estudos de um Hotel de Selva 1 (HS) com 1 O quartos para o 
interior do Estado do Amazonas, conforme nos mostra a Figura 1. l retirada dos 
CADERNOS DE ARQUITETURA BRASILEIRA (1967/68). Tinha o formato de 
uma grande taba2

, no anteprojeto foi proposta a utilização de materiais típicos da re
gião para o alojamento (para a estrutura, roletes de troncos e madeira lavrada e na 
cobertura folhas de palmeiras nativas). 

FIGURA 1.1. - Anteprojeto da fachada lateral do Hotel de Selva. 
Fonte: CADERNOS DE ARQUITETURA BRASILEIRA (1968:112). 

1. T 1, í ;11 1 
: •t I I I 

Posteriormente em 1979 Severiano, conjuntamente com o Arquiteto Mário Emílio 
Ribeiro, desenvolveu para a llha de Silves (município à 20 horas de barco regional de 
Manaus), os projetos arquitetônicos finais da Pousada dos Guanavenas3

, onde fize
ram algumas modificações, cuja as principais foram : o acréscimo de quatro aparta
mentos e a mudança do revestimento da cobertura para cavacos4

, entretanto foi cons
truído somente em 1983, (ver a Figura 1.2). 

1Nomenclatura mais conhecida no meio técnico. que a partir deste momento poderá ser referido no 
texto HS. como sendo Hotel de Selva ou Hotéis de Selva. 
2 Aldeia de Ameríndios. 
3Nome de uma tribo indígena do Rio Amazonas. 
~ Diz-se das telhas confeccionadas a partir de estilhas ou lascas de madeira, conhecidas no centro
oeste do pais por tabuinhas e no sudeste por tabi/has. 
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FIGURA 1.2. - Vista lateral da Pousada dos Guanavenas. Fonte: do autor ( 1995 ). 

Segundo dados cedidos pela EMBRATUR1 (199_5), ver ANEXO A, o pioneirismo no 
ramo ecoturístico amazonense começou com o Grupo VARIG (Viação Aérea Rio 
Grandense), que já em 1976 dispunha no Murúcípio de Iranduba, situado na margem 
direita do Rio Negro à uns 30 km da capital Manaus, uma pequena cabana que servia 
de abrigo para hóspedes do "Hotel Tropical Manaus (HTM)". 

Em 1980 por iniciativa de um aventureiro suíço chamado Heinz Paul Gerth, que che
gou em Manaus como turista e percebeu que ali poderia se tomar um dos maiores 
pólos de turismo no Brasil, decidiu construir o primeiro HS do Estado do Amazonas, 
o Amazon Lodge. Trata-se de um alojamento de madeira flutuante, situado no Lago 
do Juma, região do Rio Mamori (à 80 km da capital), coberto de palha, inaugurado 
em 1981 e que encontra-se ainda hoje em funcionamento. 

Porém devido a grande procura de hotéis na região por parte de turistas brasileiros e 
estrangeiros que pudessem propiciar passeios ecológicos na Selva Amazônica, bem 
como pernoites na mata com conforto, a gerência do grupo VARIG, proprietários do 
HTM, encarregou ao seu Setor de Obras a construção em 1991, do hotel Lago Sal
vador, que teve seus projetos arquitetônicos elaborados por Ney Ururai2, constituído 
de: restaurante com cozinha, alojamento de serviços, três cabanas (com três quartos 
cada), depósito de combustível, o abrigo do gerador, pier de embarcações, bar e deck 
flutuante, (veja a Figura 1.3). Uma abordagem mais generalizada sobre o crescimento 
dos HS será feita no Capítulo 4. 

1Empresa Brasileira de Turismo, Departamento de Relações com o Mercado- DEREM. Comunica
~ão pessoal 

Irúom1ação fornecida pelo Engenheiro Civil Francisco A. Kuklensky no Setor de Obras do HTM, 
Entrevista Pessoal. 
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FIGURA 1.3. - Vista área da primeira cabana construída e do bar flutuante do Hotel Lago 
Salvador. Fonte: do autor ( 1995). 

A partir do reaquecimento da economia nacional e pelos incentivos do governo esta
dual para investimentos na área hoteleira, o " negócio " tomou dimensões maiores 
com a implantação de outros HS no Amazonas, com estruturas bem mais sofisticadas 
para atender às exigências da clientela em fase de crescimento, conforme podemos 
constatar pelos dados da EMANTUR (1994), nos Principais Indicadores de Tu
rismo dos Alojamentos Turísticos Ambientais e Ecológicos', contidos na Tabela 
III. l (ANEXO D). No ano de 94 a quantidade de turistas que visitaram os HS foi 
quase igual ao número total de turistas que se hospedaram nos anos de 92 mais 93 . 

Por sua vez, ocasionou diretamente a expansão da Rede Hoteleira Ecológica no Esta
do, constatadas nas informações fornecidas pela EMANTUR, através do Departamen
to de Fiscalização e Controle de Qualidade - DECQ, onde existem atualmente no 
Amazonas quinze HS, conforme podemos observar a localização de alguns na Figura 
4, porém somente sete estão classificados e oito encontram-se em fase de classifica
ção. Os estabelecimentos são fiscalizados pela EMANTUR segundo às condições 
estabelecidas na Matriz para Classificação dos Meios de Hospedagem de Turismo 
Ambiental e Ecológico ("Lodges"), aprovado pelo Conselho Nacional de Turismo -
(CNTUR) N°. 23 de 31 de Dezembro de 1987, EMBRATUR, em ANEXO A. 

1Empresa Amazonense de Turismo - EMANTUR, Indicadores de Turismo - Hotelaria, ANO 10, 
N°. 90, Manaus, Amazonas. Janeiro à Dezembro de 1994. Comunicação pessoal. 
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FIGURA 1.4. -Mapa de localização de alguns hotéis de selva do Estado do Amazonas. Fonte : EMANTUR1 
( 1995). 

1Boletim de Mapas e Informações Turísticas distribuído pela Empresa Amazonense de Turismo I Manaus em foco. Ano II. N°. 06. 1995. 



6 

1.2. Contexto Geral do problema 

Por ser a Indústria de Turismo no Amazonas uma das melhores opções de investimen
to, em decorrência do crescente desenvolvimento do Ecoturismo, muitos dos HS que 
foram construídos recentemente apresentam hoje graves problemas construtivos, em 
virtude de que os mesmos foram construídos rapidamente para atender a grande de
manda de visitantes estrangeiros que desembarcavam anualmente em Manaus na alta 
temporada (de Agosto à Dezembro) em busca de hospedagem. 

No Item 2 das Características obrigatórias para os meios de hospedagem de tu
rismo do tipo ecológico, (em ANEXO C) da Matriz de Avaliação, exige-se a utiliza
ção de materiais próprios da região e arquitetura assemelhada à das construções típi
cas da região em 70% da área edificada-construída. Como exemplos espontâneos de 
uma Arquitetura Amazônica temos: a Indígena, caracterizada pelo domínio do em
prego de materiais típicos da região para construção de suas tabas (madeira roliça, 
palha, cipó e barro), como mostra a Figura 1.5 a fachada de algumas malocas de uma 
aldeia Yanomame (AM). 

-..:..;.,;_·[Tf(-. rr·:, -•· -,- ·,....,....~ : 
; ' i 1•1: •I :, I ! 1, 11 q , l· ll ,1. j l I 
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F!·~- .. 

-. f~1~il;:o(' - . 
- ~ --~ "l~ • .. 
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FIGURA 1.5. - Vista externa de 
wn yano e interna de um xabono 
Yanomame, respectivamente. 
Fonte: SÁ (1994:28). 

A Ribeirinha ou do Pescador, geralmente 
suas moradas são elevadas do solo sendo 
construídas todas em madeira (piso e pare
des) e a cobertura de palha, mostrada na 
Figura 1.6, no qual OLIVEIRA (1994) 
apresenta um exemplo típico da casa de um 
sennguetro . 

FIGURA 1.6 . - Detallie de um tapiri, uma habi
tação amazônica. 
Fonte: OLIVEIRA (1989:158). 
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E finalmente a Rural ou Cabocla, com caracte
rísticas peculiares, pois constróem suas casas 
elevadas do terreno, as paredes com varas de 
madeira e barro (paxiúba ou taipa) e para a co
bertura utilizam desde a palha ou lascas de ma
deiras (cavacos) até mesmo telhas de zinco. A 
Figura l. 7 apresenta um desenho feito por um 
artista plástico amazonense, que retrata uma 
habitação cabocla. 

FIGURA 1.7. -Habitação cabocla nas margens do 
rio. Fonte: BENCHIMOL (1989: 141) . 

Como podemos analisar nos três tipos de arquiteturas mencionadas a madeira e a pa
lha foram os materiais que prevaleceram na construção das habitações amazônicas. 
Logo, em busca da identificação de uma arquitetura regional atendendo ' a normaliza
ção estabelecida pela EMBRATlJR a maioria dos HS foram construídos basicamente 
de madeira e coberto com folhas de palmeiras nativas, onde muitos tiveram sua utili
zação inadequada, prejudicados mais ainda pelo desconhecimento por parte dos pro
fissionais da construção civil das técnicas construtivas que estes materiais de constru
ção requerem, e pela manutenção incorreta dos hotéis. 

1.2.1. Problemática 

Em virtude das características da Região Amazônica serem fortemente agressivas às 
edificações locais, a cobertura é o dispositivo construtivo que recebe maior impacto 
das variações climáticas, seja pela forte incidência direta dos raios solares, seja por 
ventos e chuvas torrenciais, visto que as coberturas das edificações têm como principal 
finalidade a proteção da edificação como um todo. 

Em face destas condições, as coberturas dos HS estão constantemente com proble
mas, sejam eles provocados por falhas no momento da concepção arquitetônica, que 
refletem posteriormente na sua execução, seja pelo próprio envelhecimento da madeira 
e do material de revestimento da cobertura, ocasionado pela agressividade do meio 
ambiente. 

Devido a estes aspectos tornou-se clara a necessidade de se desenvolver um estudo 
com a finalidade de serem identificadas os principais pontos vulneráveis das variadas 
coberturas dos HS, visando apresentar as características construtivas de cada tipo 
encontrado, a fim de que, estas informações sirvam de suporte para a aplicação dos 
referidos materiais com ênfase na construção civil. Mesmo porque, busca-se com este 
trabalho realizar um resgate destas técnicas construtivas, predominantemente domina
das pela caboclo amazônico, proporcionando uma troca de conhecimento e de experi
ência, que sem dúvida nenhuma contribuirá para um maior aprendizado da cultura 
local. 
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1.3. Objetivos 

Diante da realidade em que se encontram os HS, o desenvolvimento da dissertação 
objetiva realizar a caracterização das técnicas de execução de estruturas de coberturas 
existentes, fazendo um levantamento descritivo de cada sistema construtivo emprega
do, apresentando os principais pontos vulneráveis à deterioração, diagnosticados foto
graficamente ou por meio de observações da execução de algumas destas coberturas. 
Buscando a partir da análise dos projetos arquitetônicos de alguns HS, por entrevistas 
com construtores locais e pela consulta das poucas bibliografias encontradas sobre o 
tema em questão, fazer um estudo sistemático das variáveis que interferem na Exe
qüibilidade e Durabilidade destes tipos de coberturas. 

No decorrer deste trabalho, também será feito um agrupamento das principais espécies 
de madeiras amazônicas utilizadas na construção das coberturas dos HS, de acordo 
com as suas características tecnológicas, bem como a elaboração dos principais deta
lhes projetuais e construtivos que cada tipo de cobertura requer para obtenção de um 
excelente nível de acabamento estético e de uma prolongada vida útil frente às intem
péries. Além do que, a indicação dos requisitos básicos a serem levados em considera
ção para uma perfeita manutenção e reparo dos elementos construtivos que compõem 
estas coberturas. 

A implantação de uma infra-estrutura hoteleira adequada às condições climáticas, 
econômicas e sociais da região, com a formação técnica de recursos humanos capaci
tados pela participação efetiva do setor privado, inclusive através da especialização da 
mão de obra local, são fatores determinantes para uma atividade ordenada e profissio
nal do ecoturismo no país, buscando, acima de tudo, a promoção da pesquisa tecno
lógica, o incentivo ao aproveitamento dos recursos naturais disponíveis e o estímulo 
ao desenvolvimento sustentável da Região Amazônica. 

1.4. Justificativa 

As atividades que serão implementadas e executadas, mediante os objetivos do projeto 
da dissertação, visam fornecer contribuição efetiva ao avanço tecnológico da aplicação 
das coberturas abordadas, por meio da apresentação das técnicas construtivas utiliza
das em cada Hotel de Selva visitado, pois existem aspectos fundamentais que devem 
ser ressaltados: 

+ Conforme observações no estudo elaborado pela EMBRA TUR & IBAMA ( 1994) 1, 

o Turismo Ecológico no Brasil encontra-se atualmente com uma deficiente infra
estrutura ocasionado pela: 

• Carência de diagnósticos e estudos de técnicas e métodos de projetos, de cons
trução e operação de equipamentos ecoturísticos, visto que os inventários são 
insuficientes devido a tecnologia ser de dificil acesso; 

• Ausência de desenvolvimento de metodologias, sistemas e pesquisas para acom
panhamento, avaliação e aperfeiçoamento do controle de qualidade das constru
ções dos hotéis de selva, abrangendo os centros de pesquisas, os setores público 
e privado; 

1 Idem página O I. 
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• Falta de fomento para capacitação e formação de recursos humanos para o de
sempenho das diversas funções pertinentes à atividade de ecoturismo; 

• Necessidade de promoção e divulgação de estudos sobre os beneficios sócio
econômicos advindos da implantação de empreendimentos ecoturisticos. 

+ Diante da inúmera quantidade de Hotéis de Selva que ultimamente estão sendo 
implantados na Região Amazônica, escassos são os estudos e pesquisas tecnológi
cas realizados sobre a temática de uma arquitetura adequada em climas quentes
úmidos, citam-se em primeiro plano GOMES (1967); SOBENIS (1982); CASTRO 
FILHO (1984); REBELLO (1989); OLIVEIRA (1989); LOPES (1993); 
NOGUEIRA (1994), PERDIGÃO (1994) entre outros, visto que na sua maioria 
são feitas pesquisas para clima temperado; 

+ A simples utilização de outras tecnologias em projetos arquitetônicos, sem a devida 
adaptação a realidade fisica, econômica e, além de tudo, no contexto bioclimático, 
traz consigo problemas graves para as edificações; 

+ Porém, como ressaltam LOPES (I 993) e REBELLO (1989), diversos fatores influ
enciam a utilização de materiais de construção alternativos em adaptação ao clima. 
Em princípio, descrevemos: 

• Falta de domínio tecnológico e conhecimento por parte dos profissionais da 
construção civil frente a grande variedade dos novos materiais disponíveis e das 
técnicas construtivas que os seus empregos requerem; 

• Práticas construtivas pouco difundidas nos centros de pesquisas, visando o 
conforto das habitações através da utilização de materiais típicos da região, 
como o cipó, a palha, o bambu, a argila e diversas espécies de madeiras. 

+ Em decorrência do item anterior, a existência de uma série de preconceitos quanto 
à utilização de materiais como a madeira e as folhas de palmeiras, baseados 
principalmente no desconhecimento das suas características fisico-mecânicas e dos 
próprios beneficios que essas matérias-primas proporcionam aliada à diversidade de 
repertórios projetuais que oferecem. 

Diante desses fatos, busca-se uma identificação de uma Arquitetura Espontânea 
Amazônica, a partir de soluções apropriadas ao ambiente climático e cultural para as 
coberturas dos hotéis da Amazônia, tomando-se como partido fundamental o caboclo, 
elemento humano mais ligado à natureza, cuja tecnologia nativa de convivência com o 
meio preserva a qualidade ambiental, aproveitando os recursos naturais renováveis e 
disponíveis na região. 

1.5. Metodologia utilizada para desenvolvimento da dissertação 

A metodologia adotada para o desenvolvimento da dissertação será apresentada em 
quatro etapas básicas resumidamente : 

1.6. Revisão Bibliográfica 

Nesta etapa inicial, pesquisou-se sobre o tema da dissertação nas seguintes bibliote
cas: Biblioteca do Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeiras (LaMEM
EESC-USP), Biblioteca da Divisão de Madeiras (DIMAD-IPT), Biblioteca da Facul-
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dade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas (FT-FUA), Biblioteca 
Central do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (TNP A), Biblioteca Central 
do Instituto de Tecnologia da Amazônia (UT AM), Biblioteca da Faculdade de Arqui
tetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Biblioteca 
Central da Universidade Luterana do Brasil do curso de Arquitetura e Urbanismo 
(ULBRA-AM) e no Centro de Documentação da Escola de Engenharia de São Carlos 
do Departamento de Arquitetura e Construção da Universidade de São Paulo 
(CEDOC-EESC-USP). 

Assim como, fazendo parte do conteúdo programático da disciplina Pesquisa Biblio
gráfica, ministrada pelo Prof. Alfredo Hamar, foi realizada sob orientação da Sra. 
Elena L. P. Gonçalves uma pesquisa manual na Biblioteca Central (EESC-USP), nos 
seguintes acervos bibliográficos: Obras de referências; "on line" - Acesso ao Dedalus 
(Banco de dados bibliográficos da USP); e nas bases de dados em CD-ROM 
(Compendex Plus- The Engeneering lndex de 1989 à 1995 e no ProQuest- Disserta
tion Abstracts and Sciences & Engeneering da University Microfilms o f Illinois I UMI 
de 1987 à 1995). 

Apesar do levantamento bibliográfico ter sido realizado em vários centros de pesqui
sas, possibilitando uma visão genérica dos estudos sobre os Hotéis de Selva da 
Amazônia, encontramos poucas publicações nesta temática, constatamos a partir 
desta revisão, a imensa lacuna de conhecimento dentro do assunto em questão, enfati
zando mais ainda a real necessidade deste trabalho. 

1.5.2. Levantamento de Dados 

O levantamento dos sistemas construtivos relativo às coberturas dos hotéis de selva, 
foi executado fotograficamente e por meio de planilha de dados entrevistando os pró
prios construtores, durante as visitas técnicas "in loco" nos seguintes estabelecimentos 
hoteleiros: Acajatuba Jungle Lodge, Amazon Village, Anavilhanas Creek, Ariaú 
Amazon Towers, Lago Salvador, Malocas Jungle Lodge e Rain Forest Lodge, e 
no canteiro de obras do hotel e Amazon Ecopark, que eqüivalem aproximadamente 
56% dos alojamentos de selva' no Estado do Amazonas. 

Vale a pena ressaltar que a maioria das informações colhidas nesta etapa foram obtidas 
nas entrevistas feitas com as equipes de manutenção e operação dos hotéis, que na 
maioria dos casos, foram os mesmos profissionais que trabalharam na fase de constru
ção dos mesmos. 

No que diz respeito a aquisição dos projetos arquitetônicos dos HS, foram obtidos 
somente os do: Lago Salvador, Raio Forest Lodge, Anavilhanas Creek, Amazon 
Ecopark e Green Life2

, que foram gentilmente cedidos pelos proprietários dos em
preendimentos turisticos ou pelas construtoras que executaram as obras, enquanto 
que, os outros visitados não possuem nenhum projeto elaborado. Em caso especial, o 

'Nomenclatura designada para os hotéis de selva segundo a normalização da EMBRATUR. 
2Vida Verde, hotel em fase de construção com cerca de 10.000m2, localizado entre os municípios de 
Iranduba e Novo Airão (à aproximadamente lOOkm de Manaus, na margem direita do ruo Negro), 
onde o autor deste esteve trabalhando como engenheiro civil nos anos de 1992 e 1993, respectiva
mente. 
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Pro f Severiano Mário Porto 1 concedeu entrevista pessoal no seu escritório situado na 
cidade de Manaus, dando a oportunidade de discutir sobre a concepção arquitetônica e 
a construção do Hotel Pousada dos Guanavenas, que para melhor compreensão das 
informações, cedeu fotocópias do memorial construtivo da obra, bem como algumas 
fotografias na fase da construção do hotel. 

1.5.3. Análise de dados e estudo de casos 

Os dados obtidos na revisão bibliográfica, nos levantamentos em campo e pelo estudo 
dos projetos arquitetônicos, serão organizados de acordo com cada tipo de revesti
mento de cobertura encontrada (Palha Branca, Buçu, Buritirana ou Caranaí, Cara
naí do Mato ou Acaranã e Cavacos)2

, que posteriormente servirão de subsídios para a 
comparação entre os sistemas construtivos. Pois, com isso pretende-se detectar as 
principais variáveis que interferem na fase projetual e produtiva, possibilitando assim 
agrupar informações técnicas suficientes para um maior grau de Exeqüibilidade e 
Durabilidade destas coberturas. 

1.5.4. Conclusões 

Com base nos resultados e informações obtidas na etapa anterior, e a partir da elabo
ração do grupamento das principais espécies de madeiras amazônicas utilizadas na 
construção das coberturas dos HS estudados, o desenvolvimento da dissertação será 
concluída com a indicação dos requisitos básicos a serem levados em consideração 
para a escolha do sistema construtivo de cobertura, bem como do melhor tipo de re
vestimento, adequado segundo às exigências arquitetônicas do hotel, aproveitando as 
técnicas difundidas pela mão de obra local no emprego de materiais disponíveis nas 
proximidades da região. 

A diversidade dos tipos de coberturas encontradas é devido ao fato que os amazôni
das3 em função do formato e do tamanho de suas habitações, desenvolveram através 
dos tempos variadas técnicas construtivas para a execução das suas casas, variedade 
esta determinada por fatores sócio-culturais aliados à grande quantidade de recursos 
naturais disponíveis na Região Amazônica. 

1.6. Estrutura da Dissertação 

Para melhor estruturação do "corpo" da dissertação, o trabalho foi dividido em quatro 
partes, constituídas de oito capítulos, relacionados da seguinte maneira: 

O Capítulo l constitui a primeira parte da dissertação, no qual contém: uma intro
dução ao tema com um breve histórico sobre o assunto a ser abordado, os objetivos e 
problemas levantados, a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, 
procurando mostrar a relevância do trabalho. O conteúdo deste texto foi extraído do 
Exame de Qualificação. 

Na segunda parte do trabalho estão os conteúdos do Capítulo 2 e 3, nos quais estão 
a base teórica sobre a importância do ecoturismo para a Região Amazônica, onde 
foram apresentadas as localizações no Estado do Amazonas destinadas a implantação 
de equipamentos turísticos, com as suas respectivas nomenclaturas. Estão indicados 

1Professor aposentado do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologia da Universidade do 
Amazonas, que ministrava a disciplina optativa "Arquitetura c Urbanismo". 
2Nomes vernaculares da região. 
3Pessoas que nasceram e habitam na Amazônia. 
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ainda neste tópico os principais fatores econômicos, sócio-culturais e políticos que são 
condicionantes no processo do desenvolvimento turístico de uma região. 

Ainda nesta parte estão explanados as bases gerais e os procedimentos necessários 
para a implantação e construção de HS, segundo os requisitos obrigatórios estabeleci
dos na Matriz para Classificação dos Meios de Hospedagem de Turismo Ambien
tal e Ecológico ("Lodges") - EMBRA TUR que ao ténnino deste item é feito um 
comentário das normalizações vigentes no Brasil. 

Os Capítulos 4 e 5 representando a terceira parte constituem o enfoque principal da 
dissertação, no Capítulo 4 estão relacionados as características gerais dos quinze 
Hotéis de Selva em operação no Estado do Amazonas, relacionando as localizações, 
distâncias, acessos, capacidades e atrativos de cada alojamento visitado. Logo após é 
feita uma descrição dos sistemas estruturais de cobertura de nove hotéis visitados, 
fazendo uma comparação com a arquitetura vernacular amazônica. No final deste 
capítulo, com base no levantamento de dados em campo e da bibliografia disponível 
foi possível, organizar em forma de tabelas as principais espécies de madeiras utiliza
das pelos indígenas amazônicos na estruturação de suas habitações. 

No Capítulo 5 é feita uma descrição dos tipos de coberturas quanto ao material de 
revestimento empregado, ou seja, feitas com gramíneas, palmáceas e telhas de ma
deira. Logo após é sistematizada somente a técnica de aplicação do revestimento das 
coberturas encontradas nos alojamentos de selva, que para melhor caracterização fo
ram divididos em dois tipos distintos: coberturas com folhas de palmáceas e co
berturas com telhas de madeira. 

A apresentação do processo de execução de cada sistema de cobertura engloba: a 
característica do revestimento escolhido, a preparação do material, a aplicação, os 
principais serviços de acabamento e por último as vantagens e as desvantagens de 
cada cobertura. Foi empregada como metodologia para a especificação dos sistemas a 
representação dos desenhos esquemáticos e/ou fotografias dos HS, que em algumas 
vezes os comentários que acompanham cada tópico objetivam esclarecer e especificar 
com maior clareza e exatidão a importância daquele ponto específico dentro do con
texto geral da cobertura abordada. 

Finalizando a dissertação encontra-se a quarta parte que corresponde aos conteúdos 
dos Capítulos 6, 7 e 8. Inicialmente, no Capítulo 6 são relacionadas as principais va
riáveis que interferem na durabilidade dos elementos construtivos das coberturas, que 
foram divididos em cinco grupos: fatores geográficos, fatores climáticos, fatores 
arquitetônicos e construtivos, detalhes projetuais e construtivos, agentes pato
lógicos e trabalhos de manutenção e reparos . Com a indicação dos aspectos fi.m
damentais para o desenvolvimento de projetos construtivos que influenciam na vida 
útil dos elementos construtivos. No final deste capítulo estão descritos os principais 
processos de proteção, preservação e tratamento que visam melhorar o desempe
nho destas coberturas. 

Já nos Capítulos 7 e 8 estão feitas as considerações finais do trabalho e as recomen
dações para as próximas pesquisas. As conclusões foram obtidas através da avaliação 
e da análise em cada etapa de trabalho realizada na dissertação e as propostas para 
futuras pesquisas estão fundamentadas nas lacunas de conhecimento encontradas 
dentro do tema abordado. 
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2. Turismo como desenvolvimento sustentável para a Amazônia 

A Amazônia, devido sua grande extensão territorial, situação geográfica, e sobretudo, 
pelas suas riquezas naturais e culturais ainda disponíveis, tem servido às vezes de alvo 
de anseios e necessidades desenvolvimentistas de muitos países, seja por parte de 
instituições e de cooperação de nações desenvolvidas, seja de Organizações Não
Governamentais (ONG's) que indiretamente pressionam internamente à 
"conscientização" do povo brasileiro ao uso ordenado dos seus patrimônios naturais, 
por meio de elevados financiamentos concedidos à projetos na área ambiental. 

Projetos estes voltados quase que exclusivamente às regiões ligadas direta e indireta
mente ao desenvolvimento sustentável (assunto que terá maior abordagem mais à 
frente), cujos temas se relacionam basicamente com: conservação, manejo de recur
sos, educação ambiental, transferência de tecnologia, entre outros. 

A experiência brasileira em projetos ambientalistas junto às agências internacionais 
tem sido até o momento através de programas relevantes, entre temos os seguintes: 

• Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) - assinado em 1990, decorrente 
de empréstimo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD) ao mAMA (BR 3173) no valor de US$117 milhões que foram desembol
sados em três anos e meio, destinados à despoluição da Baía de Guanabara (RJ) e 
dos rios Guaíba (RS) e Tiête (SP); / 

• Programa Piloto de Conservação das Florestas Tropicais - concebido em julho 
de 1990, conhecido atualmente como "Projeto G-7", trata-se de um financiamento 
concessional da ordem de US$250 milhões, financiado inicialmente pelo grupo dos 
sete países mais ricos do mundo 1 e que também hoje encontra-se aberto à negocia
ções com a Comunidade Européia. 

Fundos estes voltados para a Amazônia e para a Mata Atlântica, devido a preocu
pação da queima de biomassa e do destino das florestas tropicais do mundo, com 
as altas taxas de desmatamento, mesmo porque ST ATE OF THE WORLD2 apud 
FREITAS ( 1994) cita no seu relatório que a devastação das florestas mundiais já 
alcançou cerca de 17 milhões de hectares, maiores detalhes sobre este assunto será 
abordado no Item 2.3.1; 

• Global Environmental Facility (GEF) - Recente iniciativa conduzida pelo Banco 
Mundial, Pnuma e Pnud3

. Trata-se de um programa mundial orçado em cerca de 
US$1 ,5 bilhão que será aplicado em três anos, voltados a temas globais como: ca-

1Bioco constituído por: Estados Unidos, Japão. Canadá. Inglaterra, França, Alemanha e Itália. 
2STATE OF THE WORLD. A Worldwatch Jnsfitute report on progress toward a sustainab/e socie
ty. London: Earthscan, 1991 apud FREITAS. M.L.D. In: MAY, P.H.; MOITA, RS., Valorando a 
natureza: análise para o desenvolvimento sustentável, Rio de Janeiro, Campus, 1994. Cap. 3, p.33-44. 
30utras Agências Internacionais Multilaterais envolvidas no GEF. 
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mada de ozônio, efeito-estufa, biodiversidade e águas internacionais 110 mundo, 
no qual somente o Brasil está inscrito a receber doação de US$ 30 milhões para 
um projeto sobre biodiversidade. 

Os programas hoje em andamento no Brasil decorrentes de acordos com as agências 
internacionais segundo FREITAS (1994), chegam a contabilizar o valor de 19,3 bi
lhões de dólares, dos quais o BffiD, em 43 anos de atuação, emprestou ao Brasil cer
ca de US$17,4 bilhões, que representou em torno de 7% do total de empréstimos do 
banco no período de 1949 a 1991. Enquanto que o Banco Interamericano de Desen
volvimento (BID), em 29 anos de atuação, emprestou cerca de US$1 ,9 bilhão desti
nados à dez estados das regiões Norte e Nordeste brasileiras. 

Atualmente estas linhas de créditos são administrados pelo MMA que procura desti
nar os recursos recebidos em prol de questões ligadas principalmente à conservação 
da hiodiversidade no seu sentido mais amplo, entre os quais temos: 

* Proteção e criação de unidades de conservação; 

* Demarcação de áreas indígenas; 

* Manejo de recursos naturais, com a recuperação de áreas degradadas; 

* Pesquisa em ciência e tecnologia de interesse ambiental; 

* Zoneamento econômico/ecológico da Amazô11ia Legal; 

* Projetos visando o desenvolvimento regional sustentável, provenientes de 
agências de governo e de comunidades independentes. 

A maioria dos programas são de caráter experimental, em que a análise e o selecio
namento dos projetos inscritos pelas agências internacionais é de competência do 
Conselho Diretor da Secretaria do Meio Ambiente integrado também por membros 
eleitos de três ONGs, que representam institucionalmente as organizações envolvidas 
no tema em questão 1, a formação desta equipe tem a finalidade de fazer um processo 
seletivo gerenciando, com muita sensibilidade, os fins a que se destinam e os meios 
impostos pelos projetos, que muitas das vezes são implícitos nos programas de auxí
lio aos países em desenvolvimento. 

Já que uma vez iniciada a fase de recebimento das valiosas cifras envolvidas nestes 
projetos, os países tomadores de empréstimos são levados a entrar num plano de re
embolso às agências internacionais do capital financiado, que na maioria das vezes 
encontram sérias dificuldades no cumprimento do sistema de procurement, pois as 
condições de pagamento são duras e na maioria das vezes inflexíveis, provocando 
assim o aumento da dívida externa nacional, encadeando uma diminuição do nível de 
qualidade de vida de grande parte dos países ditos subdesenvolvidos. 

Neste aspecto, conforme ressalta CO MUNE ( 1994 ), os incentivos econômicos pro
venientes de programas com a finalidade de solucionar os problemas ambientais 
constitui, desse modo, um desafio à sobrevivência das populações envolvidas, que 
carrega no seu bojo o desenvolvimento de muitas áreas relacionadas com a questão 
ambiental. Pois a simples oferta, aos países mais pobres, de "ajuda" a melhoria da 

1Para uma análise mais detalhada desta questão, pode ser encontrada em IBD - INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT BANK (1992). lnvesting in a commonji1ture, Brazil: Unced. 
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qualidade do meio ambiente, implica inicialmente, no meu modo de ver, numa avalia
ção mais racional e humana da situação, na qual em primeiro plano deve vir a eleva
ção do bem-estar sócio-econômico do homem, em que os países mais ricos têm par
ticipação essencial neste processo de desenvolvimento. 

O interesse pela conservação do meio ambiente para futuras gerações parte na maioria 
das vezes dos países mais desenvolvidos, pois, se no passado, nações como os Esta
dos Unidos estivessem preocupadas com a degradação e exaustão dos seus recursos 
naturais, atualmente não estavam tão condicionados, por exemplo, à importação de 
petróleo cru de países do Oriente Médio para fabricação de derivados como a gasoli
na e o óleo diesel, somente para suprir sua demanda interna. 

Logo, é prioritária e justa a preocupação de implantação de Políticas Ambientais de 
Desenvolvimento Sustentável aos países dotados ainda hoje de recursos naturais e 
ambientais, porém, sem a violação do princípio da sustentabilidade1

, no qual as for
mas sustentáveis de desenvolvimento devem promover a elevação do padrão de vida 
da geração atual e das vindouras, sem destruir a base de recursos naturais e ambien
tais da qual depende toda e qualquer atividade econômica, como salienta 
TIETENBERG (1994, p.94) em seus estudos: 

" ... praticamente todas as nações, incluindo a minha (Estados Unidos), 
estão violando o princípio da sustentabilidade, tanto pelo uso inade
quado das tecnologias existentes como pela continuação da depen
dência de tecnologias que foram apropriadas no passado, mas que 
não convém ao futuro." 

Pois a mudança para um sistema econômico mais sustentável depende da evolução de 
novas tecnologias e sobretudo a túveis mais altos de eficiência energética dos que já 
foram adotados até agora. 

Mesmo porque, os incentivos econômicos podem e devem ser usados não apenas para 
reduzir o conflito entre o progresso de uma dada região visando sua preservação am
biental, mas sobretudo, este desenvolvimento deve se tornar o principal veículo para o 
qual haja uma maior proteção ao meio ambiente. EL SERAFY2 apud CONST ANZA 
( 1994: 122) faz uma definição muito útil sobre a promoção de sustentabilidade de uma 
região: 

" ... é a quantidade de consumo que pode continuar indefinidamente sem 
degradar os estoques de capital - incuindo-se aí os estoques de capital 
naturaP." 

1Uma visão mais detalhada deste princípio e de outros autores correlatos pode ser encontrada em 
TIETENBERG, T.H. (1991). Managing the transition: the potential role for economic policies. In: 
MA TIIEWS, J. (1991). Preserving the global environmental: lhe challenge o f shared leadership. 
New York. \V.W. Norton. p. 187-226. 
2EL SERAFY, S. The environment as capital. 199l apud CONSTANZA, R. (1991). Ecological 
economics: the science and management ofsustainability. New York, Columbia University Press. In: 
MA Y, P.H.; MOTTA, RS., Valorando a natureza: análise para o desenvolvimento sustentável, 
Rio de Janeiro, Campus, 1994. Cap. 7, p.lll-144. 
3É a estrutura do solo e da atmosfera, a biomassa de plantas e animais etc., que todos juntos, formam 
a base de todos os ecossistemas, dentre os exemplos mais principais citam-se: as j/orestas, as popu
lações de peixes e os depósitos de petróleo, segundo TIETENBERG ( 1994 ). 
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Mas, seria o Ecoturismo uma das formas de Desenvolvimento Sustentável 
para a Amazônia ?! 

Na verdade, esta pergunta deveria ter sido respondida logo no início deste capítulo, 
porém decicidi fazer anteriormente toda esta "discussão", para melhor compreensão 
dos reais interesses de outras nações a cerca do dilema Preservação da Biodiversida
de do planeta, visto que o crescimento do Ecoturismo na Região Amazônica, toca 
profundamente nesta assunto. 

Diante deste impasse, o Ecoturismo surge como um dos mais inteligentes instrumen
tos de viabilização econômica para o correto gerenciamento dos recursos naturais 
amazônicos, oferecendo aos brasileiros uma alternativa digna de conquistar seu sus
tento, com uma vida melhor, assegurando ao mesmo tempo o acesso aos legados da 
natureza às gerações futuras. 

Entretanto, conforme ressalta DAL Y ( 1994), qualquer política adequada à prote
ção da Amazônia, em que no seu programa limita o desenvolvimento regional, 
estará certamente fadada ao insucesso, pois deve estabelecer prioritariamente o 
crescimento das populações locais diretamente envolvidas. Neste aspecto as ativida
des ecoturísticas passam a ser alternativas de uma exploração de maneira consciente, 
pois respeita no tempo as capacidades suportes dos recursos naturais disponíveis. 

Mesmo porque o conceito de capacidade suporte (carrying supor/)1 é um instrumen
to indispensável para o planejamento do uso de terras ditas "escassamente povoa
das"(florestas tropicais), já que no seu contexto exige prerníssas básicas como: asa
tisfação das necessidades humanas em um melhor padrão de vida, compatíveis com 
as metas não-econômicas de natureza ambiental, social, cultural e política da região 
em enfoque. 

Então, poderia wn governo dizer a milhares de caboclos amazônicos que a sua 
sobrevivência é menos importante que a de árvores, pássaros e espécies ainda 
não descobertas e/ou exploradas?! 

Dificilmente, pois as autoridades governamentais forçosamente seriam obrigadas à 
"abrirem" a Amazônia, face às exigências das comunidades locais e aos interesses dos 
ricos para salvaguardar os seus próprios projetos mercadológicos. DAL Y (1994, 
p.l48), em seu trabalho sobre a problemática da Amazônia Equatoriana recomenda 
um esquema de cenário bastante sério e alternativo, que dentre as diretrizes estabele
cidas, encontra-se a seguinte: 

.. . "explorar a parte da Amazônia adequada para uma agricultura susten
tável e deixar o resto no seu estado natural, permitindo apenas a caça 
não-predatória, a colheita de produtos nativos, o ecoturismo e a pesqui
sa cient(fica. " 

O que seria uma adoção perfeitamente viável e exeqüível, e que não foge muito da 
realidade em que se encontra as atividades atualmente desenvolvidas dentro da 
Amazônia Legal Brasileira, porém muito à quem daquilo que seria um programa vi-

1 Assunto recentemente abordado no trabalho de. FEARNSIDE. P.M. ( 1986). lfuman canying and 
the Brazi/ian rainforest, New York, Columbia University Press. 
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sando o desenvolvimento sustentável1 "sonhado" para o Brasil. No entanto para que o 
Ecoturismo possa efetivamente constituir uma estrutura sólida, acessível e permanente 
a este desenvolvimento almejado, é preciso que o mesmo esteja alicerçado em diretri
zes coerentes com o mercado, tecnologicamente ajustadas e democraticamente discu
tidas, de forma a acomodar adequadamente as peculiaridades de cada ecossistema, 
todavia preservando os traços culturais do povo brasileiro. 

É com esta postura, tomada a partir do Governo de Itamar Franco (dezembro de 
1992) e agora com o de Fernando Henrique Cardoso, que o Turismo, freqüentemente 
relegado a segundo plano, passou a ser visto, como ponto estratégico para uma 
plataforma de ação na área social, econômica e ambiental da nação brasileira. 

2.1. Visão atual do Turismo no Brasil 
O turismo brasileiro colhe beneficios gerados pela, ainda frágil, estabilidade econômi
ca no país, porém os efeitos do novo plano econômico sobre esse ramo de atividade 
tomaram-se cada vez mais "promissores" com o lançamento do Plano Real. Confor
me os recentes dados da Organização Mundial de Turismo (OMT), somente no últi
mo ano entraram no país I , 8 milhão de turistas, contra um total de I, 65 milhão em 
1993, (veja a Figura 2.1 abaixo) : 

ANO 
1986 

1987 

1988 

1989 1.402.9391 

1990 1.091.0671 

1991 1.192.2161 

1992 1:464.8641 

1993 

1994 

FIGURA 2.1. - Entrada de turistas no Brasil. 

Número de Turistas 

... .. . 1.929.0531 

Fonte: Adaptada de BRASIL-ALEMANHA em revista, N°. 9, Outubro, 1995, p. 23. 

Apesar do ano de 1994 apontar uma fase em pleno crescimento de ingressos de turis
tas estrangeiros em relação ao ano 1993, esses dados eqüivalem somente, por compa
ração, ao movimento anual de qualquer uma das minúsculas ilhas do Caribe, que nem 
podem ser confrontados com os 46 milhões de pessoas acoHúdas somente pelos Esta
dos Unidos e aos 43 milhões pela Espanha no ano passado. Isto se deve, segundo o 
presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem (ABA V), Sr. Sérgio 
Nogueira, ao fato de que com a estabilidade da economia brasileira os preços dos 

1Uma definição operacional para este assunto, pode ser considerada como sendo "o cot~unto de pro
gramas de desenvolvimento que atigem as metas da satisfação das necessidades hwnanas, sem violar 
as capacidades ao longo prazo dos recursos naturais c os padrões de qualidade ambiental e eqüidade 
social". BARTELMUS, P. ( l 994,p. l7 l). A contabilidade do verde para o desenvolvimento susten
tável. In: MAY,P.H.; MOITA. R.S. (1994). Valorando a Natureza: análise econômica para odes
envolvimento sustentável. Rio de Janeiro, Campus, 1994. Cap.9. p. 157-175. 
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"pacotes" de turismo no Brasil se tomassem tão compatíveis quanto aos que são ofe
recidos (nos catálogos das agências de viagens no exterior) por outros países que 
possuem o mesmo atrativo turistico. Logo, a escolha pelo Brasil como destino final, 
passa a ser determinada não só pelas suas belezas naturais ou pelo lazer, mas sobre
tudo, pela "lei da oferta e da procura" de pacotes mais acessíveis, e os grandes bene
ficiários desta avaliação se tomam as regiões turísticas próximas ao Brasil, como a 
América Central e o Caribe, por exemplo. Pois o Brasil se tomara um país com um 
custo de vida extremamente caro. 

Diante desta situação a presidência da ABAV, tem cobrado do governo federal a ela
boração de uma política nacional de turismo, em parceria com agências e hotéis, visto 
que, este problema engloba não só a iniciativa pública, mas também privada. A impor
tância do incentivo à propaganda fica evidente quando observados os dados da 
EMBRA TUR sobre o fluxo de estrangeiros no Brasil em 94: 

" ... 70,9% de todos eles (1.276.200 turistas estrangeiros) resolveram de
sembarcar aqui sem ler sofrido nenhuma influência (nem de propagan
das, nem de infonnações jornalísticas) dos meios de comunicação de 
seus lugares de origem .. . " (CLETO, 1995, p.29) 

Parece lógico que uma divulgação no exterior, mais "assídua e eficaz", determinaria 
um maior número de desembarque de turistas no Brasil. Porém a indústria de turismo 
brasileira continua como antes da entrada da nova moeda, subestimada e recebendo 
insuficientes investimentos em infra-estrutura e publicidade, segundo CLETO (1995), 
a EMBRATUR no ano de 1994 destinou somente pouco mais de R$ 2 milhões em 
divulgação do turismo brasileiro lá fora, já em 1995 houve um acréscimo razoável no 
investimento publicitário, e que de acordo com o Sr. Sérgio Nogueira, o atual gover
no "prevê" no orçamento federal de 1996 o gasto na ordem de R$18 milhões. 

Pelos dados de 1994 da EMBRATUR fornecidos à CLETO (1995), os maiores países 
emissores de turistas ao Brasil por motivo de atração aos pontos turísticos, em ordem 
crescente foram: Argentina, Uruguai, Espanha e Paraguai. Enquanto que em 1992, 
tivemos: Argentina com 40,5% do total; Uruguai, com 10,4%; Estados Unidos, com 
8%; e Paraguai, com 4,9%. 

Uma informação importante de ser mencionada, revelada pela EMBRATUR com base 
no anuário estatístico referente a 1993, é que o poder aquisitivo do visitante médio 
estrangeiro que vem ao Brasil não é muito alto, recebe anualmente cerca de US$ 34 
mil (ou seja, pouco mais de US$2,5 mil por mês), porém faz um gasto médio por cada 
dia de visita em solo brasileiro de aproximadamente US$67,83 1 (em pagamentos de 
compras e de serviços), revelando assim uma boa fonte de renda para o país, em se 
tratando que a permanência média de um turista no Brasil situa-se entre 12 e 15 dias 
(31, 7% dos casos )1• 

Segundo dados da ABA V citados por CLETO ( 1995), a indústria do turismo é res
ponsável por um em cada onze empregos no Brasil (essa proporção sobe de um 
para cada nove postos de trabalho em todo mundo), mostrando ser, o turismo, 
uma alternativa de emprego bastante expressiva. 

1 EMANTUR & SEBRAE - Empresa Amazonense de Turismo I Serviço às Micro e Pequenas Empre
sas do Amazonas ( 1995). 1\lanua/ para investimentos turísticos no Amazonas. Manaus, 94 p. 



19 

2.2. Situação do Ecoturismo Brasileiro 

Conforme foi mencionado no capítulo I, o Ecoturismo, é o segmento da indústria de 
turismo e viagens, que está em franca expansão atualmente, estima-se pela OMT, que 
I O% do número total de viajantes no mundo vão em busca do chamado "turismo ec
lógico", que segundo informações da EMBRA TUR mencionados por SOMMA 
(1995), seu crescimento atinge 20% ao ano no Brasil, porém muito longe do possível, 
pois apesar de possuir 22% da flora, 17% das aves e I 0% dos mamíferos e anfíbios 
do planeta ( número estimado entre 10% e 20% do total de espécies no mundo), o 
Brasil apenas "engatinha" neste ramo, devido principalmente a inexistência de regras 
para a exploração e preservação de toda essa mega diversidade que possui. 

Em vista disto, a primeira iniciativa no âmbito governamental para ordenar as ativida
des ecoturisticas ocorreu em 1987 com a criação de uma Comissão Técnica Nacional 
(constituída por técnicos do IDAMA e da EMBRA TUR), que tinha como principal 
meta a monitoração do "Projeto de Turismo Ecológico", face às poucas organizadas e 
fracas práticas existentes naquela época. No entanto, nem os esforços do governo e 
da iniciativa privada foram suficientes para ultrapassar os obstáculos, que até hoje 
existem, entre a teoria (principalmente aos modelos nacionais) e a prática do ecotu
rismo empregado no Brasil. 

"Pontificam-se entre essas barreiras a ausência de consenso sobre a 
conceituação do segmento, a falta de critérios, regulamentações e in
centivos que orientem empresários, investidores e o próprio Govemo, no 
estímulo e na exploração do potencial das belezas naturais e valores 
culturais disponíveis, ao mesmo tempo em que promova a sua preserva
ção." EMBRATUR & IDAMA (1994, p.9) 

Em conseqüência destes fatos, as atividades ecoturisticas praticadas no Brasil, são 
ainda desordenadas, impulsionadas, quase que com exclusividade, pela oportunidade 
mercadológica, deixando, a rigor, de gerar os beneficios sócio-econômicos e ambien
tais esperados e comprometendo, não raramente, o conceito e a imagem do produto 
ecoturistico nos mercados interno e externo. Como reflexo deste parecer e agravado, 
mais ainda, após a chegada do Plano Real no setor, o volume de viagens de brasileiros 
ao exterior vem crescendo assustadoramente, que segundo recente pesquisa realizada 
pela ABA V junto à 132 agências de viagens "espalhadas" no Brasil, o mercado de 
venda de bilhetes aéreos teve um acréscimo de 18% de Julho de 1994 em relação à 
Junho de 1995, como escreve CLETO (I995, p.95): 

" ... a estimativa é de que,( ... ) 250 mil brasileiros tenham ido curtir as fé
rias de julho (de 95)fora do país.( .. . ) Com certeza fecharemos o ano de 
1995 com volume turístico mais elevado do que o de 94.( .. . ) 2.859.000 
brasileiros viajaram ao exterior em 94, representando um aumento de 
500% nos últimos 15 anos." 

Porém vale a pena ressaltar, que este movimento reflete dois aspectos: um, o lado 
positivo, o aumento da renda da sociedade brasileira com a nova moeda, o outro, o 
negativo, pois as facilidades cambiais favoráveis com o Real, financia viagens para o 
exterior com passagens aéreas cada vez "mais atraentes", como exemplo, hoje o pa
gamento de uma viagem para a Europa em época de baixa temporada, tem preços 
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mais satisfatórios de que um vôo doméstico para o norte ou nordeste brasileiro1
, re

sultando assim uma queda brusca na ocupação dos hotéis brasileiros, sejam eles pou
sadas, albergues ou alojamentos de selva. 

Em virtude desta situação e das razões mencionadas anteriormente, conforme citam 
EMBRATUR & IBAMA (1994), fizeram com que o MICT conjuntamente com o 
MMA. em Abril de 1994, baixassem a Portaria Interministerial N°. 001, para o desen
volvimento e proposição da primeira Política de um Programa Nacional de Tu
rismo para o Brasil. O Grupo de trabalho, seguindo orientação dos respectivos mi
nistérios, promoveram durante amplo debate acerca do ecoturismo, com os mais di
versos segmentos interessados das áreas governamentais e privada, dentro da metodo
logia de trabalho adotada, citam-se as principais ações: 

• Pesquisa e análise de documentos, informações e sugestões oriundas do setor tu
rístico e ambiental; 

• Realização de reuniões com a participação representativa de diversos segmentos 
interessados e vários órgãos federais, entre os quais citam-se: EMBRA TUR, 
IBAMA, SEBRAE, SUDAM, SENAC, BASA e MEC; 

• Realização de uma oficina de planejamento em Goiás Velho (GO), que contou com 
a participação de representantes do MICT, MMA. EMBRA TUR IBAMA, MEC e 
outras organizações não governamentais. Durante cinco dias o grupo centrou dis
cussões na conceituação de ecoturismo, na análise da situação atual e na identifi
cação das ações necessárias para o desenvolvimento ordenado do ecoturismo no 
Brasil. 

Como resultado desse trabalho multidisciplinar surgiram as seguintes metas que nor
tearão a implantação do desenvolvimento regional do Ecoturismo no Brasil, previsto 
para o atual mandato presidencial, assegurando: 

• Para a comunidade: melhoramento nas condições de vida e reais beneficios; 

• Para o meio ambiente: como uma poderosa ferramenta para a valorização dos 
recursos naturais; 

• Para a nação: como uma fonte de riqueza, divisas e geração de empregos; 

• Para o mundo: a oportunidade de utilização do patrimônio natural de ecossiste
mas onde convergem a economia e a ecologia, para o conhecimento e uso das 
gerações futuras. 

Com base nos problemas identificados durante a realização da oficina de Goiás Velho 
foi montado uma Matriz de Problemas, como pode ser visto na Figura 2.2, que rela
ciona as principais causas e seus respectivos efeitos das atividades ecoturísticas reali
zadas no Brasil. 

1Financiamento variável entre companhias aéreas, passivel de alterações por planos econômicos. 
Entrevista pessoal concedida pela Agência Pinhal Turismo de Viagens, São Carlos, Novembro, 
1995. 
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FIGURA 2.2. - Matriz de Problemas das atividades ecoturisticas desenvolvidas no Brasil. Fonte: EMBRATUR & IBAMA (1994). 
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Esta matriz, mostrada na Figura 2.2, está servindo de base para a EMBRATUR im
plementar uma Política de Desenvolvimento Ordenado para o Ecoturismo no Brasil, 
que busca atender os seguintes objetivos: conservação de áreas naturais, fortaleci
mento da cooperação institucional, participação efetiva de todos os segmentos atu
antes no setor, promoção e estímulo a capacitação de recursos humanos e incentivo 
de uma melhor infra-estrutura para o Ecoturismo. 

Além dos objetivos acima mencionados, a conscientização da sociedade relativa às 
questões de educação ambiental tem uma enorme contribuição para o crescimento 
ordenado da demanda por atividades ecoturisticas, entretanto, a oferta para estes des
tinos dependem principalmente da existência de áreas de elevado valor ecológico e 
cultural e do correto gerenciamento das áreas de interesses ao ecoturismo para 
uma determinada região. 

Para tennos uma melhor idéia da importância de um adequado programa voltado ao 
aperfeiçoamento das atividades ecoturísticas visando um "desenvolvimento econômi
co a médio prazo", podemos tomar como exemplos recentes, a política empregada 
por dois países africanos: primeiro, o Quênia que somente no ano de 1988 teve uma 
rentabilidade de US$400 milhões, com o desenvolvimento de um modelo de valora
ção de leões e elefantes como atração turística no Parque Nacional de Amboseli; e 
segundo a Ruanda, que por meio da visitação ao Parque Nacional dos Volcans, rece
be anualmente com o ingresso de turistas e outros gastos, em torno de US$4 milhões 
somente para observação dos seus gorilas. 

Estas cifras acima são sugestivas, mas não tanto se compararmos com os valores da 
Tabela 2. l elaborados pela OMT, citado em CLETO ( 1995), sobre o ranking no ano 
de 1994 dos 25 países no mundo que mais ganharam dinheiro com o turismo. 

TABELA 2.1 - Gastos feitos por visitantes estrangeiros em bilhões de dólares ( 1994) 

N°. IIPaís ~ US$11 No. 11 País ~ US$ 
)0, Estados Unidos 60.0 14°. Canadá 6,3 
20, I França 25.0 15°. Polônia 6,1 
JO, Itália 23,9 16°. Austrália 5,9 
~fF!:n~n~~~ 21.4 170. Paísc-Baixos 5,6 
so. Grã-Bretanlla 14.0 18°. Indonésia 5,3 
60, I Austria 13,2 19°. Bélgica 5,1 

± Alemanha 10,6 20°. Portugal 4,5 

. HongKong 9.0 210, Turquia 4,5 
o o ~~~ír~ 7,8 22°. Argentina 4,0 
JOO, China 7.0 23°. Coréia do Sul I 3,9 
uo. !!Tailândia I 6,6 24°. I Dinamarca 

11 
3.6 

no. México 6.6 25°. Japão 3,5 
lJO, Cingapura 6.5 

Fonte: Adaptada de BRASIL-ALEMANHA em revista, N°.9, Outubro, 1995, p.24. 

Podemos observar pela Tabela 2.1, que os Estados Unidos alcançou o primeiro lu
gar, isto se deve principalmente ao sistema de visitação aos parque nacionais ofereci
dos aos visitantes estrangeiros, que constitui a maior rede de atração turística anual 
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no mundo, enquanto que a Espanha detentora da quarta colocação, conforme menci
onam OMT & PNUMA (1992)1 apud EMBRATUR & IBAMA (1994), possui um 
programa de ordenação e proteção aos seus parques nacionais que proporciona anu
almente significativos valores de divisas para sua economia. Infelizmente não foi pos
sível ser feito um comparativo com a situação brasileira, visto que segundo a 
EMBRA TUR o Brasil ainda posiciona-se num patamar bastante "irrelevante". 

Com o objetivo de ter um melhor entendimento sobre o ecoturismo na América Lati
na e Caribe, realizou-se em 1988 uma pesquisa2 junto aos turistas que visitam o Méxi
co, Belize, a República Domenicana, a Costa Rica e o Equador (estes dois últimos 
são os pólos mais avançados de Ecoturismo no mundo, em ANEXO D)3

, o resultado 
demonstrou que 58% do total de turistas consultados revelaram o nome de um par
que ou de uma área de proteção como destino visitado, que desse grupo, 28% foram 
a dois parques e 13% a três. 

Esses números comprovam que um elevado percentual de turistas, independentemente 
das razões que possuam para viajar para um país, freqüentam parques nacionais, con
firmando a indissociável afinidade entre estas áreas de interesse e o ecoturismo. 

2.3. Potencial do Ecoturismo no Brasil 

O Brasil possui um grande potencial ecoturístico, visto que grande parte de sua exten
são territorial abriga diversos ecossistemas, dentre os quais, destacam-se: 

• Mata Atlântica- Engloba uma diversidade de ecossistemas florestais_com estrutu
ras e composições florísticas bastante diferenciadas, acompanhando a diversidade 
de solos, relevos e características climáticas da vasta região onde ocorre; 

• Cerrado - É o segundo maior bioma (conjunto de seres vivos de uma área) do 
Brasil e da América do Sul, ocupando mais de 2 milhões de km2 e abrigando um 
rico patrimônio de recursos naturais renováveis, adaptados as duras condições cli
máticas e hídricas, que determinam sua auto-existência; 

• Pantanal - É a maior área de terras inundáveis da América do Sul, compreenden
do toda a Bacia do AJto Paraguai, cuja extensão é cerca de 496.000km2, dos quais 
79,23% estão situados no Brasil, divididos em dois ecossistemas : a parte baixa da 
Bacia (planícies de inundação) e a parte alta da Bacia (margem/borda); 

• Caatinga ou Semi-árido - Cobre aproximadamente 825.143km2 do Nordeste e 
parte do Vale do Jequitinhonha (MG), apresentando planícies e chapadas baixas, 
possui vegetação composta de vegetais lenhosos, misturados com grande número 
de cactos e bromélias. A secura ambiental, provocada pelo clima semi-árido e o sol 
inclemente impõem hábitos noturnos ou subterrâneos, para quase todos os animais 
da região, principalmente, os répteis e roedores; 

10MT & PNUMA (1992). /Jirelrices: ordeuacióu de los parques naciouales y zonas protegidas 
para elluri~111o. Madri, p. 6-7 apud EMBRATUR & lBAMA, Diretrizes para uma política de Eco
turismo, Mjnistério da Indústria. do Comércio e do Turismo I Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MICT/MMA), Brasília, DF, 1994, 48 p. 
20s resultados desta pesquisa foi publicado por BOO, E. ( 1990) Ecolourism: lhe polenlia/s and 
pilfalls. Washington, WWF I USAID; 
3NEVES, Z. P. (Presidenta da EMANTUR - Empresa Amazonense de Turismo). Comunicação 
pessoal feita pelo ofício N°. 973195, Manaus. 13 de Outubro de 1995. 
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• Floresta de Araucál'ia - Conhecida também como "Complexo de Pinhais", em 
virtude da predominância do pinheiro brasileiro, constitui uma formação vegetal 
heterogênea: com mata de araucárias (pinhais), campos e paredões rochosos vege
tados formando penhascos de até 300m de altura; 

• Campos do Sul - Situado na região sul são denominados de "pampas", termo de 
origem indígena que significa "região plana", porém existem outros tipos, como os 
campos de alto serra, semelhante às savanas são encontrados em áreas de transi
ção com a floresta araucária e os campos inundáveis, possuindo importantes reser
vas naturais de vida selvagem; 

• Manguezal - Chamado também de "mangue", é um tipo de vegetação litorânea 
que forma um dos mais típicos ecossistemas tropicais de importância geológica e 
ecológica, pois sua fauna (em principal aves e invertebrados) ocupa nichos ecoló
gicos diversificados; 

• Zonas Costeiras e Insulares - É todo o litoral brasileiro, com uma extensão 
aproximada de 7.367km, apresentando uma imensa gama de ecossistemas: campos 
de dunas, ilhas, recifes, costões rochosos, baías, estuários, brejos e falésias; 

• Floresta Amazônica - Região com dimensões continentais, a Amazônia Central 
possui cerca de 7 núlhões de km2, abriga o maior complexo hidro-fluvial da Terra, 
já a hiléia brasileira com aproximadamente 3,3 milhões de km2 sobrepõe-se, em 
grande parte, à área da Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, caracteriza-se por 
abrigar enorme riqueza biológica, com grande diversidade na fauna e flora. 

Segundo a EMBRATUR & ffiAMA (1994), com o objetivo de preservar esta imensa 
diversidade biológica, o governo federal fez a proteção de cerca de 3,9% do território 
nacional sob a forma de diferentes categorias, distribuídas em: 35 Parques Nacio
nais, 23 Reservas Biológicas, 21 Estações Ecológicas, 16 Áreas de Proteção Am
biental, 9 Reservas Extrativistas e 39 Florestas Nacionais. 

Há ainda, as Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN's), que são as áreas 
de conservação em propriedades privadas, para as quais existe uma legislação federal 
específica, este programa concebido pelo IBAMA, já conta atualmente com mais de 
100 reservas particulares, muito expressivas do ponto de vista ecológico e paisagísti
co, no qual seus proprietários são isentos do Imposto Territorial Rural (ITR). 

Em primeiro momento parece que esta enorme quantidade de unidades de conserva
ção seja suficiente para preservação dos ecossistemas brasileiros, garantindo a pereni
dade de toda sua biodiversidade. Porém existem áreas de enorme importância que não 
estão protegidas, apesar de já terem sido propostas e indicadas para proteção, a saber 
muitas delas possuem um elevado número de espécies ameaçadas de extinção. 

E é especificamente em algumas dessas áreas protegidas, em especial nos Parques 
Nacionais, Estaduais e Municipais, nas Florestas Nacionais, nas Áreas de Proteção 
Ambiental (APA's), que se opera o ecoturismo na Amazônia, mais precisamente no 
Estado do Amazonas. É importante salientar que as Resenas Biológicas e Estações 
Ecológicas, não são destinadas às atividades ecoturísticas, devido à fragilidade destes 
ecossistemas, onde a visitação é incompatível com os objetivos de manejo preconiza
dos para estas Unidades de Conservação. 
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2.3.1. Situação atual da Amazônia 

Hoje a Região Amazônica posiciona-se como sendo o maior pólo de turismo no 
Brasil voltado à natureza, em virtude do produto "Amazônia" ter se revelado como 
uma das principais referências, pela sua riqueza e diversidade de meio ambiente, pon
do a natureza local como elemento de grande apelo para o mercado emissor mundial. 
Entretanto para melhor entendimento do turismo feito na Amazônia, é importante 
salientar antes quais as outras atividades que estão sendo ·realizadas no seu espaço 
fisico e peculiarmente quais as conseqüências que estas ações carregam no seu bojo. 

É de se esperar que, a utilização dos bens tropicais amazônicos não fiquem só por 
meio do chamado turismo ecológico, pontificam-se dentro desta imensa região diver
sos interesses econômicos, essencialmente temos a ocupação agropecuária seguida 
da exploração dos seus recursos florestais, confonne comentam SIQUEIRA, J.D. & 
SOUZA, M.F. ( 1990:78), este último se deve porque a Amazônia concentra cerca de 
280 milhões de hectares de florestas nativas, representando quase 78% da cobertura 
florestal nacional e 20% das florestas mundiais. Em virtude do baixo valor comercial 
oferecido pela matéria-prima, a árvore em pé não chega a representar 10% do valor 
do produto final, seja ela madeira serrada ou compensada, ocasionando assim uma 
maior procura pelo mercado importador de madeira no mundo. 

Um outro motivo que afeta passivamente, o aumento da devastação das nossas flores
tas é a dificuldade em se manejar a regeneração natural, cujo argumento mais utiliza
do pelos órgãos governamentais e empresários do setor madeireiro, é que não existe 
realmente viabilidade econômica para a adoção do manejo florestal, visto que os estu
dos são poucos, porém isto não é verdade, pois muitas pesquisas já foram realizadas 
neste âmbito, basta consultar os trabalhos de MILANO, M. S. (1993)~ PÁDUA, M. 
T. J. (1993); FEARNSIDE, P. M. (1993); ROC~ J. S. et a/. (1993); JANSEN, M. 
R. A.& ALENCAR, J. C. (1991 ), entre outros. 

Em síntese, as perspectivas de uso sustentado dos recursos florestais da Amazônia, 
hoje, não são nada animadoras, face o alheamento de grande parte da sociedade dian
te de novas posturas tomadas pelas autoridades competentes frente à utilização dos 
recursos naturais renováveis. Pois, no Brasil, o avanço da devastação ano a ano é 
alannante, e o risco de se perder inexoravelmente riquezas ainda que não totalmente 
avaliadas, é tido como iminente pela comunidade científica. O desmatamento está 
diretamente relacionado à política de expansão das fronteiras agrícolas e à política de 
desenvolvimento atualmente empregada na Amazônia. 

Porém o mais preocupante é o vultoso crescimento da ação antrópica na região 
que tem proporcionado grandes alterações na estrutura e nas funções naturais 
da floresta, provocadas pela desordenada e sem critérios ocupação agrícola, que 
invade grandes áreas, que muitas das vezes não são propícias para este uso. Como 
principais conseqüências desta penetração, inserem-se as atividades de desmatamento 
e queimada com fins de utilização do solo para a exploração agropecuária, e o fato 
mais agravante disso tudo é pelo não aproveitamento econômico, por parte dos pro
prietários das terras, do madeiramento que ocupava estas vastas áreas. 

Para se ter uma melhor idéia deste cenário, a Tabela 2.2 apresenta a situação de cada 
unidade da federação que compõe a Amazônia Legal Brasileira, demonstrando os 
percentuais de aumento da devastação no período de 1988 a 1989. 



TABELA 2 2 - Áreas de desmatamento da Amazônia Legal de 1988 à 1989 

Unidade da Areado Desmatamentos (Km2) 

Federação Estado (km1) Até 1988<•> Até 1989 Aumento de 

Acre 153.698 7.198 8.831 22,7% 
Amapá 142.358 (4l576 866 50,3% 
Amazonas 1.567.954 16.484 I 19.460 

11 
18,0% 

Maranhão I (Zl260.233 I 82.275 88.466 I 7,5% 
Mato Grosso (3)802.403 71.220 79.561 13,3% 
Pará 1.246.833 128.142 140.366 9,5% 

Rondônia I 238.379 I 29.304 31.395 7,1% 
Roraima 225.017 2.584 3.506 35.7% 
Tocantins 269.910 20.959 22.321 6,5% 
AMAZONIA LEGAL 4.906.785 358.743 394.772 10,0% 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), dados publicados no jornal 
Folha de São Paulo, em 01/07/90. 

11>Compreendendo apenas a devastação das florestas (não inclui cerrados) em um período de 
cerca de 18 meses durante os dois anos; 

12>Área parcial do Estado, referente à Amazônia Legal; 
13>Dados obtidos em 04/89 pelo INPE após revisão do levantamento de áreas desmatadas; 
14>0 dado obtido para o Amapá antes da revisão foi de 842km2

; 
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De acordo com os valores mostrados na Tabela 2.2 pode-se chegar aos seguintes pa
râmetros de comparação: o Amazonas, mesmo sendo o Estado com maior contribui
ção dentro da Amazônia Legal, é o segundo Estado com menor taxa de desmata
mento, como pode ser observado em ordem crescente de desmatamento, temos o 
seguinte: 1°. Maranhão (33,99%) , 2° Rondônia {13,95%), 3° Pará (11,26%), 4° 
Mato Grosso (9,92%), 5° Tocantins (8,27%), 6° Acre (5, 75%), 7° Roraima (1,56%), 
8° Amazonas {1,24%), e em 9° o Amapá com 0,61%. 

Uma outra conclusão importante diagnosticada a partir destes dados, é que o Amapá 
mesmo sendo o Estado com menor índice de desmatamento em relação a área total da 
Amazônia, no período estudado, foi a região que apresentou maior aumento de áreas 
devastadas, ou seja, teve um acréscimo de 50,3% de 1989 para o ano de 1988. 

Apesar das operações de beneficiamento de madeira existirem na Região Amazônica 
por mais de dois séculos, o desenvolvimento substancial destas serrarias só ocorreu 
nas últimas duas décadas. Entretanto, dentre as atividades em que estão implícitas a 
renovação da cobertura vegetal executados em toda a Amazônia, é lícito afirmar que 
a exploração florestal é a atividade menos predatória em relação as demais, 
mesmo porque os danos que traz ao meio ambiente são mínimos. 1 

Nestas circunstâncias, toma-se urgente a busca pelo aperfeiçoamento dos sistemas 
florestais conhecidos, bem como a criação de novos programas visando o desenvol
vimento sustentável para a Amazônia, estabelecendo planos de manejo que assegurem 
não somente um rendimento "auto-sustentado", mas que acima de tudo, preservem os 
ecossistemas existentes promovendo o crescimento econômico da Região Amazônica. 

1Para melhor análise: BOHRER., C.B.A. & CAMPOS, A.N.S. Estimativa da biomassa florestal na 
Amazônia Legal a partir de dados provenientes de inventário florestal. In: 1°. Congresso Florestal 
Panamerícano & 7° .Congresso Florestal Brasileiro. 2. , Curitiba, 1993, Anais. p. 511-513. 
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2.3.1.1. Dados da ação antrópica no Estado do Amazonas 

Dentro das atividades desenvolvidas pela ação do homem, a extração de madeira é o 
principal produto do extrativismo vegetal no estado, segundo HUMMEL et a/. (1993) 
sua produção no ano de 1990 foi 50% maior do que 1989, que é responsável pelo 
abastecimento do setor madereiro (indústria de serrarias, laminados e compensados) 
no Brasil, em particular na Amazônia, onde se concentra 70% da produção nacional. 

Apesar de possuir a maior reserva de floresta tropical do mundo, o Amazonas partici
pa muito pouco no total das exportações de madeira da Amazônia, devido a topogra
fia irregular do terreno e a imensa quantidade de rios que possui, dificultando o aces
so terrestre necessário para o escoamento das toras. Pelos dados da Associação das 
Indústrias Exportadores de Madeira do Pará e Amapá (AIMEX) nos anos de 1990 e 
1991 a participação do Amazonas foi de 7,12% e 6,30%, respectivamente, no qual a 
madeira laminada e compensada representam mais do que 90% do valor comerciali
zado pelo Estado, já a madeira serrada sua exportações decrescem de ano a ano, os 
Estados Unidos, o Reino Unido e o Oriente Médio são os maiores compradores. 

Os índices de desmatamento no Estado são pequenos, essas taxas sofreram um acrés
cimo nas décadas de 70 a 80, face a política de ocupação da Amazônia (incentivos 
fiscais, crédito para o plantio de seringueira, projetos de colonização e construção de 
hidrelétricas e de eixos viários). Para melhor compreensão da situação, ver a Tabela 
2.3, que mostra no período de 1975 a 1990 o total de área que foi desmatada por 
ações antrópicas no Estado (Área Absoluta do Amazonas: l.567.953,7km2) . 

TABELA 2.3 - Evolução das áreas alteradas por ações antrópicas no Amazonas 

Ano Área Absoluta (ha) 11 Área Relativa (%) 

1975 78 375 11 o 05 , 
1978 179.125 I 0, 12 
1987 1.407.319 0,90 

1989 1.946.000 1,24 

1990 * 2.225.200 1,40 

Fontes: IBAMA (90/91)1 c INPE (1990) apud HUM MEL et ai (1993, p.39). 
* Incluindo a Usina Hidrelétrica da Estação de Balbina; 

Pelos dados do mAMA, em 1987 os municípios com maior taxa de desmatamento 
eram: Careiro (78.000ha), Jvfanaus (75.043ha), Boca do Acre (65.996ha), Manicoré 
(54.631ha), Coari (47.724ha) e Autazes (44.737ha). Os níveis na cidade do Careiro 
podem ser debitados à construção da BR-319 (liga Manaus à Porto Velho-RO) e as 
taxas de Manaus estão relacionadas pela grande área urbana, pela influência de rodo
vias e pela proximidade do Distrito Agropecuário da SUFRAMA. 

Mesmo assim, o Amazonas, segundo estudos da EMANTUR ( 1995), é o Estado da 
Região Amazônica que apresenta o menor índice de depredação do meio ambi
ente, dados que podem ser comprovados na Tabela 2.3 ; mesmo sendo o maior Estado 
situado no interior da Amazônia, o Amazonas ocupou o quarto lugar na taxa de au
mento de desmatamento no período de 1988 a 1989, foi superado por: Amapá, Ro
raima e Acre, respectivamente. 

1IBAMA (1992). Mapa de influência Antrópica da Hidrelétrica de Balbina - Município Presidente 
Figueiredo, Centro de Censoriamento Remoto. 
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2.4. Características gerais do Estado do Amazonas 

É o Estado da nação com maior detenção de terras da Amazônia Legal Brasileira, 
segundo HUMMEL et a/. ( 1993 ), o Amazonas está localizado na região Norte, entre 
os paralelos 2°15'30" de latitude norte e 9°49'13" de latitude sul, e nos meridianos 
56°05'49"e 73°48'05" de longitude Oeste de Greenwich. Seu clima de acordo com a 
classificação de Kõppen é o Am Tropical, com chuvas tipo monção, de estação seca 
de pequena duração, com chuvas inferiores a 60mm no mês mais seco. 

A precipitação média anual varia de 1750 à 3652mm, a estação chuvosa acontece nos 
meses de Fevereiro à Junho (época das cheias) e a de estiagem é de Agosto à No
vembro (época das vazantes). A umidade relativa do ar é elevada em boa parte do 
ano, com variação de 80 à 90%, a temperatura média anual oscila entre 24°C e 26°C, 
chegando a atingir 36°C e 39°C nos meses mais quentes e l8°C no mês mais frio . 

Com pouco mais de 18% do território nacional é um dos estados com menor densida
de demográfica (1,34 hablkm2, pelo o censo de 1991 do IBGE cuja população era de 
2.088.622 habitantes)' . Conforme informações coletadasjunto ao Instituto de Coope
ração Técnica Intermunicipal (ICOTI), em 1992 encontravam-se no Amazonas ses
senta e dois municípios, (veja a Figura 2.3), onde somente a capital Manaus concentra 
49% da população total do Estado, ficando o interior com os 51% restante. 

LI WIT(S 
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FIGURA 2.3. - Divisão política do Estado do Amazonas. Fonte: HUMMEL et a/. (1993). 

1IBGE. Recursos Vegetais- ..lnuários Estatísticos. De 1974 à l991. 
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2.4.1. Principais áreas destinadas ao Ecoturismo 

Atualmente a utilização dos recursos florestais do Estado do Amazonas passa por um 
intenso processo de debates, avaliações e questionamentos, principalmente no que se 
refere à exploração de toras de madeira para as indústrias do setor madeireiro. Visto 
que a maior parte da matéria-prima utilizada não está sendo restituída, encadeando 
assim fortes pressões intemacionais relacionadas com a conservação dos recursos 
florestais amazôrúcos, agravado mais ainda pela crescente fragilidade do serviço flo
restal brasileiro no âmbito do setor público. 

Em VIANA' apudHUMMEL et ai. (1993), são relacionados alguns itens como sen
do os problemas atuais da indústria madeireira na Região Amazônica, eis os princi
pais: a grande maioria da produção madeireira tem origem não-sustentada; os ór
gãos públicos têm dificuldades para analisar e fiscalizar a implantação de planos de 
manejo; baixos índices de implantação de planos de manejo; alta lucratividade da 
produção não-sustentada,· pequena disponibilidade de acesso a tecnologias de mane
jo florestal; baixa produtividade e eficiência da produção florestal e desrespeito à 
legislação florestal existente; 

O conceito de que o que a natureza dá não acaba encontra bastante apoio dos círcu
los econôrrúcos que usufruem da retirada de matéria-prima da Amazôrúa, que no to
cante, esta idéia tem bloqueado a abertura de discussões sobre a viabilização de um 
processo de manutenção dos estoques florestais no Amazonas. A classe política, com 
raras ex cessões, ampara e contribui para a perpetuação desta problemática. 2 

Entretanto, quase que em sua totalidade, os processos de criação não obedeceram os 
critérios básicos para a seleção e definição de categoria de manejo. Mas, pelo menos 
oficialmente, abriram-se perspectivas para viabilizar a proteção da maioria dos tipos 
de vegetação prirrútiva existentes no Amazonas. Ao longo dos anos a gestão dos re
cursos florestais, em particular, do setor madeireiro, foi realizado pelo Govemo Fede
ral, ações concentradas no ex-ffiDF, hoje mAMA, que segue a Legislação Florestal 
vigente no Amazonas (Código Florestal- Lei N°. 4.771/65), no qual busca regulamen
tar e disciplinar a ocupação da terra protegendo as funções da floresta . 

Quanto às possibilidades e formas de uso no âmbito do Código Florestal HUMMEL 
et ai. (1993 :35) apresentam a seguinte classificação: Areas de Preservação Perma
nente (Florestas Protetoras); Are as de Florestas para a Conservação e Preservação 
(Parques Nacionais, Reservas Biológicas etc.); Areas para Reserva de Recursos 
(Reserva legal obrigatória de cada propriedade); e as Areas para Usos Alternati
vos (Reflorestamento, mineração, estradas, agropecuária e hidrelétricas). 

Como vimos anteriormente, as principais áreas de interesse para o ecoturismo são as 
urúdades protegidas pela Federação, o Amazonas tomou-se uma propícia região para 
o desenvolvimento de atividades ecoturísticas, porque desde a década de 80 teve a 
criação de várias Unidades de Conservação (UC), como podemos observar mais adi
ante na Figura 2.4, elas ocupam cerca de 14% do espaço fisico amazonense. Atual-

1 VIANA, V.M.. Perspectivas para a produção madeireira na Amazônia - Resumo de Palestra. 
Brasíüa, DF, 1992. apud HUMMEL et a/. Diagnóstico do Subsetor Madeireiro do f!.'stado do Ama
zonas, Série Estudos Setoriais, SEBRAE, Manaus, 1993, p. 27-28. 
2Para melhor compreens.1o da situação ver, HUMMEL, A.C. & MINEITE, L. J.(l990). Aspectos do 
Setor Florestal do Estado do Amazonas. Trabalho apresentado no 6°. Congresso Florestal Brasileiro, 
Campos do Jordão - SP. /mimeo/ 
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mente, de acordo com o suplemento PANROTAS (1994), no Amazonas as atividades 
ecoturísticas estão centralizadas, quase que na sua totalidade, nas seguintes UC's: 

• Parque Nacional do Jaú (1)1
, onde está localizado o Arquipélago Fluvial de 

Anavilhanas, formado por mais de 400 ilhas ao longo de 90km do Rio Negro, 
constituindo o maior do mundo e a maior reserva florestal da América do Sul; 

• Parque Nacional do Pico da Neblina (2) 1
, fica situado na fronteira com a Vene

zuela, tendo como principal característica atrativa o ponto mais alto do território 
brasileiro, com 3, I 04m de altura; 

• Estação Ecológica de Anavilhanas (33) 1
, onde estão localizados nas suas proxi

midades o maior número de Hotéis de Selva, (uma abordagem mais generalizada 
sobre este assunto será feita somente no Capítulo 4); 

• Parque Ecológico do Lago do Janauary2 e com menos relevância temos ainda, a 
Reserva Biológica do Abufari (25) 1 e o Parque Nacional da Amazônia (3)\ 
este último tem maior parte de sua área inserida no Estado do Pará, embora uma 
pequena faixa esteja localizada no Amazonas. 

Em ROCHA (1994a:38) cita uma outra opção para visitação, a Reserva Adolph Du
cker (29) 1 localizada à 20km de Manaus, pela Rodovia BR-174 que é um dos centro 
de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INP A), onde os pesqui
sadores costumam dar palestras aos visitantes. 

2.4.1.1. Objetivos das Áreas de Conservação 

As Unidades de Conservação são porções do território nacional, incluindo as águas 
territoriais, com características naturais de relevante valor, de domínio público ou de 
propriedade privada, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos e limi
tes definidos e sob regimes especiais de administração, às quais se aplicam garantias 
adequadas de proteção. 

Segundo o Núcleo de Monitoramento Ambiental da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAP A), coordenado pelo Sr. Evaristo Miranda, o zoneamento 
destas áreas é o primeiro passo para a conciliação do turismo com preservação. 
SOMMA ( 1995) em seu artigo descreve a implantação de uma lei de zoneamento e 
fiscalização eficiente para as reservas brasileiras assegurando a proteção destas áreas 
contra a exploração turística desordenada. 

Mesmo porque a lei de zoneamento delimita com bases científicas: as áreas que de
vem ser protegidas, aonde é expressamente proibido o turismo, as áreas preservadas, 
aonde só é permitida a visitação e as áreas de uso, aonde podem ser feitas implanta
ções de empreendimentos ecoturísticos, bem como outras construções. 

1Esta numeração segue a ordem indicada na Figura 2.-l. 
2Encontra-se à 7km de Manaus a menos de uma hora de barco, é uma das áreas mais visitadas pela 
exuberância da natureza de igarapés, igapós c lagos que possui. 
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Dentro dos objetivos nacionais de conservação da natureza visados com a implanta
ção de áreas naturais protegidas, os principais são: 

* Manutenção da diversidade biológica do território nacional e das águas j u-
risdicionais; 

* Proteção das espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção; 

* Preservação e restauração da diversidade dos ecossistemas naturais; 

* Incentivo ao uso sustentável dos recursos naturais; 

* Estímulo ao desenvolvimento regional integrado, com base nas práticas de 
conservação; 

* Manejo dos recursos de fauna e flom; 

* Proteção das paisagens naturais ou pouco alteradas, de beleza cênica notável ; 

* Resguardo das características excepcionais de natureza geológica, geomorfo-
lógica, paleontológica, arqueológica e, quando couber histórica; 

* Proteção e •·ecuperação dos recursos hídricos e edáficos1
; 

* Incentivo as atividades de pesquisa científica; 

* Promoção de estudos e monitoramento da natureza ambiental; 

* Favorecimento de condições para a educação ambiental e recreação em con
tato com a natureza; 

* Preservação de maneira provisória de extensas áreas naturais ou pouco alte
radas, até que futuros estudos indiquem sua adequada destinação. 

Como exemplos de planejamento ambiental e territorial desenvolvido por Políticas 
Governamentais para cidades turísticas brasileiras podemos citar em especiae 

• O caso de Torres (RS), em que a Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
(FEP AM) de Rio Grande do Sul, prestou assistência ao planejamento da planície 
costeira local, fazendo um controle de intervenção, por meio da identificação das 
áreas ambientais segundo suas respectivas importâncias; 

• O Litoral Norte da Bahia, onde foi criada pelo Governo Federal (segundo Decre
to Lei N°. 1.046/92) a A.rea de Proteção Ambiental do Litoral Norte (APNLN) 
situada entre a região metropolitana de Salvador e o Estado de Sergipe, que obje
tivou controlar o desenvolvimento econômico e ambiental da região, mais especifi
camente ao longo da Estrada do Côco (Rodovia BA-099); 

Alguns municípios da llha de Santa Catarina, exclusivamente na costa nordeste 
próximos a capital Florianópolis, local de implantação do Projeto Internacional do 
Jurerê, onde foram examinados os principais conflitos que envolveram o processo do 
crescimento turístico local oriundo da ocupação predatória urbana. 

1Pertencente ou relativo ao solo. 
2Para uma melhor análise do assunto, consultar: :ZO. Seminário Internacional Sobre Problemas Am
bientais dos Centros C:rbanos- ECO URB' S 93. Vol. 3, São Paulo. 12 à 17 de Dezembro de 1993. 
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2.4.1.2. Conceituação das Unidades de Conset-vação 

Este item tem o caráter definir cada Unidade de Conservação de acordo com as suas 
características naturais, para melhor compreensão da importância e da finalidade que 
cada área possui, segundo as Categorias de lvlanejo encontradas no Plano de Sistema 
de Conservação administrado pelo IBAMA, IMA, INPA e outros órgãos de defesa 
florestal, expostas por HUMMEL et a/.(1993) 1

• 

• Reserva Ecológica - São as áreas terrestres e/ou aquáticas, essencialmente não 
alteradas pelas atividades humanas, que contém espécies ou ecossistemas de rele
vante valor científico, frenqüentemente frágeis, incluindo também as áreas com im
portante diversidade biológica ou geológica, ou que sejam particularmente signifi
cativas para a conservação de recursos genéicos; 

• Monumento Natural - São as áreas terrestres e/ou aquáticas, que contém um ou 
mais sítios com características abióticas naturais de importante valor, que, devido a 
sua beleza, singularidade, raridade ou vulnerabilidade, necessitam de proteção pelo 
risco de se tomarem ameaçadas de extinção; 

• Parque Nacional - Área terrestre e/ou aquática com dimensões extensas, onde 
está incluído um ou mais ecossistemas naturais ou pouco alterados pelo homem, 
dotados de atributos naturais ou paisagísticos notáveis, que contém sítios geológi
cos ou ecossistemas de interesse científico, educacional e recreativo. 

Sua visitação é permitida porém sob controle, condicionada à restrições específicas 
relativas ao desenvolvimento de atividades culturais, educativas e recreativas. A 
construção de estradas e de outras obras para qualquer que seja o fim a que se 
destinam, estão retringidas o núnimo possível, onde só são pennitidas se forem 
para exclusiva proteção integral da área. Os Parques Nacionais devem contar com 
um plano de manejo, cujo zoneamento deve definir, entre outros objetivos, a pre
servação integral de uma área, vedada ao público, destinadas somente para a recre
ação e educação ambiental, com visitação e trilhas de interpretação (passeios ter
restres na floresta acompanhado de guia treinado); 

• Refúgio de Vida Silvestre - Trata-se de uma área terrestre e/ou aquática em que a 
proteção e o manejo são necessários para garantir a existência e/ou reprodução de 
determinadas espécies ou comunidades de flora e/ou fauna, residentes ou migrató
rias com importância significativa; 

• Reservas de Recursos Florestais (Reserva Florestal) - É a área coberta com 
vegetação ainda nativa, que ocupa grande extensão geográfica, parcialmente isola
da, inexplorada e desabitada ou pouco habitada, mas que sofrem consideráveis 
pressões para fins de colonização, de desenvolvimento desordenado ou uso preda
tório, em que, por falta de definição sobre o uso da terra e de seus recursos, con
vém fazer a manutenção no seu estado natural, até que pesquisas e critérios sociais, 
econômicos e ecológicos indiquem sua utilização adequadamente, seja como uni
dade de conservação ou como qualquer outro fim. 

Esta conceituação poderá ser aplicada, nas áreas marinhas ou extensões de águas 
interiores que exijam um maior grau de conhecimento para se assegurar um manejo 
sustentado dos recursos naturais, desde que sejam feitas. as adaptações necessárias; 

'Informações tomadas com base no Plano de Sistema de Unidade de Consenmção elaborado pelo 
IBDF e a partir do documento da Funatura. s/d. /com proposições para reformulação do plano/ 
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• Reserva de Fauna - Trata-se de uma área que contém populações de espécies 
animais nativas e habitais convenientes para a produção de proteínas ou de outros 
produtos de origem animal, podendo até mesmo realizar observação da fauna. Em 
que a utilização dos recursos faunísicos será feita sempre mediante manejo cientifi
camente controlado e permanente pelo governo; 

• Área de Proteção Ambiental (APA)- É a área terrestre e/ou aquática, que possui 
configuração e tamanho variáveis, submetida a modalidades de diferentes tipos de 
manejo, podendo compreender ampla diversidade de paisagens naturais, seminatu
rais ou alteradas, com características notáveis e dotadas de atributos bióticos, esté
ticos ou culturais que exijam proteção para assegurar o bem-estar das populações 
humanas diretamente envolvidas, conservando e/ou melhorando as condições eco
lógicas locais e valorizando as paisagens e atributos naturais e culturais. 

As APA's podem conter ainda, entre outras unidades, áreas sob proteção integral, 
ou na atuação como zonas-tampão para salvaguardar as áreas incluídas como cate
goria de proteção mais rígida. As APA's podem ser utilizadas para a experimenta
ção de novas técnicas e atitudes que pennitam realizar a conciliação do uso da ter
ra com a manutenção dos processos ecológicos essenciais. 

O conceito de AP A é bastante amplo, pois admite que esta categoria se aplique 
também à proteção paisagística e ecológica de faixas de terra ao longo de estradas 
e rios cênicos, com importantes atributos naturais, de relevância panorâmica, cultu
ral, educativa e recreativa, capazes também de atuar conjuntamente como corredo
res para o fluxo genético; 

• Floresta Nacional - São extensas áreas com cobertura florestal de espécies pre
donúnantemente nativas, que oferecem condições para: a produção sustentável de 
madeira e de outros produtos florestais, para a proteção de recursos hídricos, para 
o manejo da fauna silvestre e para a recreação ao ar livre. Estas áreas não devem 
possuir atributos naturais únicos ou excepcionais que recomendem incluí-las em 
outra categoria de manejo mais restrito. Sua característica fundamental é o uso dos 
seus recursos de um modo múltiplo e sustentado, sendo que algumas subáreas po
derão ser submetidas inclusive a uma proteção mais rigorosa; 

• Reserva Extrativista - São as áreas naturais ou pouco alteradas pela ação do ho
mem, que geralmente são ocupadas por grupos sociais que tenham como fonte de 
sobrevivência a coleta de produtos da flora nativa, e que realizem suas atividades 
segundo suas formas tradicionais, com a finalidade econômica puramente extrati
vista, que são seguidas de acordo com os planos de manejo previamente estabele
cidos. A característica fundamental desta categoria é a permissão do uso sustentá
vel e da manutenção de populações que vivem do extrativismo (indígenas), com
patibilizando a conservação de suas extensas áreas naturais; 

• Reserva Biológica - Trata-se de uma zona essencialmente não perturbada por ati
vidades humanas, que possui características e/ou espécies de flora ou da fauna de 
elevado valor científico. Seus planos de manejo objetivam proteger a natureza 
(espécie ou comunidade), mantendo o processo num estado sem pertubações, com 
a finalidade de preservar para estudos científicos amostras ecológicas representati
vas do meio ambiente natural, fazendo o monitoramento ambiental, a educação ci-
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entífica e a manutenção do seus recursos genéticos num estágio dinâmico e evolu
cionário; 

• Estação Ecológica - São as áreas que têm como peculiar objetivo fazer a proteção 
das principais amostras dos ecossistemas do país, equipando essas unidades com 
uma infra-estrutura básica para que universidades e outros centros de pesquisas 
possam realizar estudos ecológicos comparativos entre áreas protegidas e aquelas 
que já sofreram alterações antrópicas. Seu manejo tem como finalidade específica 
proporcionar condições favoráveis para pesquisa, monitoramento ambiental, edu
cação e atividades recreativas; 

• Parque de Caça - São as áreas pertencentes ou não ao Poder Público, recomen
dadas para a prática da caça amadoristica. Seu plano de manejo tem como meta 
fundan1ental proporcionar a caça amadora, assegurando a pennanência das espéci
es, com o objetivo de poder ainda ofereçer facilidades para a pesquisa. 

2.5. Portões de entrada para o Turismo no Amazonas 

A capital, Manaus, foi fundada em 
1669, na margem esquerda do Rio 
Negro, distante 18km do 
"Encontro das águas" , confluência 
com o Rio Solimões, (veja a Figura 
2.5), de acordo com o censo de 
1991 está com 1.010.558 habitan
tes, numa área de ll .684km2. 

Segundo EMANTUR1 (1995), a 
economia do município é essenci
almente regida pelo setor secun
dário (influenciada por mais de 
500 indústrias implantadas no Dis
trito Industrial), seguido pelo setor 
terciário (comércio e turismo) e 
setor primário. 

Manaus tem recebido uma atenção 
especial pela atual admirústração 
murúcipal e governamental, no qual 
vem se adaptando cada vez mais 
aos modelos internacionais de ci
dade turistica, com isto, ganhando 
assim espaço no mercado ecoturís
tico mundial. 

FIGURA 2.5 - Vista do Encontro da Águas. Fonte: Do autor ( 1995). 

Porém o fato de ser considerada como uma das principais cidades brasileiras visitadas 
por turistas estrangeiros, sendo a preferida dos europeus e norte americanos, confor
me salientam EMANTUR & SEBRAE ( 1995) nos seus estudos, não é só porque o 

1Manaus: Portão de entrada para suas aventuras e ecoturismo, elaborado pelo Órgão Oficial de 
Turismo, l 995, Manaus. Amazonas I Trabalho não divulgado oficalmcntc/ 
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Amazonas é o Estado pioneiro no segmento do Ecoturismo da Amazônia Brasileira, 
mas sobretudo, por possuir uma infra-estrutura básica no recebimento de seus visitan
tes: uma ampla rede hoteleira (dois hotéis 5 estrelas, e 4, 3, 2 estrelas com sete hotéis 
cada), um aeroporto internacional (com elevada importância para o território nacio
nal) e outro de menor porte (para vôos domésticos para o interior do Estado), um 
porto flutuante (com acesso fluvial que pode atingir a costa atlântica do Brasil) e ro
dovias (algumas encontram-se atualmente em fase de recuperação e asfaltamento), 
este assunto terá maiores esclarecimentos no item seguinte. 

O fenômeno ecoturístico amazonense, envolve um conjunto multivariável de ativida
des, tanto de caráter econômico quanto social e político, reúne condições necessárias 
para servir de elemento indutor para o processo de crescimento econômico regional. 
Com efeito, podemos imaginar, a criação e a consolidação da infra-estrutura de equi
pamentos e serviços que existem na capital (portos, aeroportos, hotéis e etc.), assim 
como no interior (alojamentos de selva, pousadas, postos flutuantes e outros), para 
atender a demanda dos diferentes grupos emissores do Brasil e do mundo, que che
gam em busca dos produtos turísticos oferecidos na Amazônia. 

Para melhor caracterização da imediata influência econômica com a chegada de turis
tas no País, e no Amazonas em particular, basta tomannos como exemplo o presente 
cálculo: O lucro total bruto que o Amazonas teve com o turismo de 1990 até 1995 é 
igual ao gasto médio feito por um estrangeiro em solo manauara (que está em tomo 
de US$1 l 0,82 por dia de visita) 1, multiplicado pelo o fluxo total de entrada de turistas 
estrangeiros no Estado (tendo como base o período escolhido, tivemos o ingresso de 
193.706 pessoas )2 vezes a permanência média de um estrangeiro no Amazonas (que é 
de aproximadamente três diasi, podemos chegar a expressão abaixo: 

LTBTA 4 =[ NTE * PME * GMDE] 

Onde: LTBTA = Lucro Total Bruto do Turismo no Amazonas (US$); 
NTE.= Número Total de Estrangeiros (pessoa); 
PME = Permanência Média de um Estrangeiro (dia/pessoa); 
GMDE = Gasto Médio Diário de um Estrangeiro (US$/dia); 

Que ao substituirmos os valores, 

LTBTA =[ 193.706 pessoa* 3 dia/pessoa * 110,82US$/dia] = 

em que temos o seguinte resultado, 

LTBTA ~ US$64.399.500 

(1) 

pode-se concluir pelo resultado da equação (I), que o Amazonas teve no período 
abordado, um significativo incremento na sua economia interna, mostrando ser a in
dústria do turismo um ótimo mercado injetor de renda e de divisas para o Estado. 

'Informações colhidas em EMBRATUR & lBAMA (1995, p.8). 
2 Somatória da coluna TOTAL 1 na Tabela 2.4, em 1995 consta os meses de janeiro e maio. 
3Valores tomados de EMANTUR & SEBRAE (1995). 
·•índice sem isenção de impostos federais. 
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TABELA 2.4 - Fluxo dos doze principais mercados emissores de turistas estrangeiros para o 
Amazonas ( 1990 à Maio de 1995) 

ANO 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 * 

País N°. T o/oP N°. T o/oP N°. T o/oP N°. T o/oP N°. T o/oP N°. T %P Totall 

ALEMANHA 4.182 10,7 3.713 11,4 3.477 10,0 4.611 13,0 5.842 16,1 2.981 19,6 24.806 

AÚSTRIA 
I 

746 1,9 3=; 1,1 752 708 2,0 •• •• 490 3,2 3.046 

CANADÁ [:Jc:J •• •• •• •• •• c:J~ • • •• 1.196 

CINGAPURA •• •• •• •• •• • • •• •• GG • • • • 870 

ESPANHA 5.104 13,0 4.726 14,5 4.992 14.4 3.949 11 .1 3.001 GG 3,3 22.281 

~ 
=: 

EUA 5.410 5.369 16,5 6.575 ~~6.20IIEJI 5.522 1~ 2.870 18,9 31.947 

t:RANÇA 13~ 8,9 2.548 7,;l~ @12.572 [~]11.902 1Q 1.446 9,5 14.296 

ITÁLIA j5.1 13,1 4.396 13,5 4.790 13,8 4.193 B~~ 7,3 22.340 

JKGLATERRA I 
1 1.100 4,3 . 78 ~~~ •• 159 1,1 5.676 

JAPÃO 12.588 7 6,3 1.894 1 5.4 ~ 2.659 [312.550 1 7,0 1.484 9,8 13.212 

PORHJGAL I 434 1,1 570 1,8 630 1,8 908 2,6 1.266 3,5 540 3,6 4.348 

SUIÇA 112.1651 5,5 1.406 ~ 1.963 5,5 1.544 4,3 689 4,5 9.338 

OliTROS 8.300 21 ,1 5.785 17,7 6.460 ~ 18,6 6.991 19,6 9.880 27,2 2.932 19,3 40.350 

TOTAL2 39.151 100.0 32.579 100,0 34.800 100,0 35.580 100,0 36.288 100.0 15.207 100.0 193.706 

Fonte: Adaptada com os dados da Tabela 1.8 da EMANTUR (1995)1
, em ANEXO B. 

Onde: N°. T=Número Total: 
o/oP = Percentual de Participação; 

*Dados referentes somente ao mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do corrente ano; 
**Não se posicionou neste ano entre os dez primeiros países colocados; 

Ao analisar os dados da Tabela 2.4, pode-se tirar algumas informações importantes: 

• A Europa é o continente que possui o maior número de países com visitação à 
Amazônia (dos doze integrantes na relação, oito constituem nações européias), se
guida pela América e a Asia (cada um com a participação de dois países); 

• Os Estados Unidos é o país que tem maior contribuição ao turismo no Amazonas 
(16,49%), em 2°. a Alemanha (12,81%), em 3°. a Itália (11 ,53%), em 4°. a Espa
nha (11,52%), 5°. a França (7,38%), 6°. o Japão (12,74%), a última colocação é 
da Cingapura com 0,45% do fluxo total de turistas; 

1Empresa Amazonense de Turismo (EMANTUR) -Indicadores de Turismo do Estado do Amazonas 
-Maio de 1995. Comunicação Pessoal , Manaus, 19/10/95, I Dados não publicados oficalmente/ 
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Aplicando o fluxo de entrada de turistas que teve em cada ano no Estado do Amazo
nas na equação ( 1 ), valores estes apresentados na somatória da última linha da Tabela 
2.4 (TOTAL 2), obtém-se o seguinte gráfico: 

ANO 
LBTA90 

LBTA 91 

LBTA92 

LBTA9J 

LBTA9-' 

LBTA95 1 5.o55. no I 

1 1.569.6091 

11.828.9271 

12.064.3081 

FIGURA 2.6. - Lucro Total Bruto (LTBA) que o Amazonas teve com a entrada de turistas 
estrangeiros de 1990 até Maio de 1995. Fonte: Do autor (1995). 

A Figura 2.6 constata o que já tinha sido comentado no Item 2. l, pois no inicio da 
década de 90 o turismo no Amazonas estava em fase de crescimento, entretanto devi
do a instabilidade na economia nacional, ocasionou uma redução brusca no ano de 
1991, que gradativamente vem adquirindo seu fortalecimento pelo reconhecimento à 
nível nacional, ou até mesmo internacional, da importância estratégica do ecoturismo 
como processo de desenvolvimento econômico para o Brasil. 

De um modo geral, para que as atividades turísticas sejam desenvolvidas com quali
dade aproveitando plenamente as riquezas que a Amazônia possui, é necessária a cria
ção de uma infra-estrutura básica para o atendimento da demanda cada vez mais cres
cente, entretanto para que isso aconteça, a abertura de novos portões de entrada no 
Amazonas é uma das condições singulares para a aceleração e o apoio ao crescimento 
ecoturístico na região. 

2.5.1. Principais acessos à região 

O panorama turístico no mundo mostra atualmente um crescente interesse por novos 
destinos, dentre as principais motivações que levam ao deslocamento desses fluxos, 
cabem destaque: a fuga das regiões saturadas (Mediterrâneo, parte do Caribe e al
guns pontos da África do Norte), e o desejo de visitar regiões em estado de preser
vação natural, para um maior contato com o clima tropical da floresta, presenciar as 
belezas exóticas e conhecer a remanescente cultural/oca/. A manter-se essa tendên
cia, a Amazônia ocupa progressivamente posição de destaque no cenário mundial, 
desde que se assegure uma infra-estrutura receptiva adequada, com condições favorá
veis de acesso e de preço, e bem como, ofereçecendo aos turistas facilidades para o 
conhecimento dos "produtos turísticos" existentes no mercado. 

A estrutura do programa regional de desenvolvimento turístico, tem como base a cri
ação de novos acessos, no entanto, deve ser destacado que uma nova entrada ao tu
rismo no Amazonas não implica apenas na construção de um aeroporto, mas sobretu
do no estabelecimento harmonioso entre os vários setores e diversos serviços do 
conjunto em operação (ou seja, a pista de aterrizagem, os pátios de manobras, os 
temunais de carga e passageiro, os serviços de apoio e de atendimento ao público e 

1 Dados referentes aos meses de Janeiro à Maio de 1995. 
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etc.), tudo concebido e articulado para que o funcionamento siga padrões de eficiên
cia, rapidez, conforto e higiene, de acordo com as exigências do turista emissivo. 

Além do mais, como ressalta GAMMARANO ( 1982: 1 09), a abertura desses novos 
portões não requer somente de maneira automática, no aumento do número de che
gadas de vôos internacionais ou no acréscimo de cruzeiros marítimos-fluviais desem
barcando em Manaus, apesar de que, quase sempre sejam saídas benéficas e eficazes, 
todavia, mais do que isto devem ser atendidas algumas exigências, tais como: 

• E-xistência de il?{ra-estrutura aeroportuária, com possibilidades de conexão fácil 
com outras partes do país e do mundo; 

• Disponibilidade de acomodações hoteleiras condizentes e com ser11iços de apoio 
ao turista de primeira qualidade. 

Porém, convém agora apresentar mais detalhadamente quais os principais acessos que 
o Estado do Amazonas oferece para a exploração do ecoturismo amazônico: 

• RODOVIÁRIO : As principais ligações rodoviárias de Manaus com outras cida
des do país são feitas pela BR- 319 (interliga Manaus à Porto Velho- RO), com 
866 km de extensão, atinge as cidades de Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS) e a 
partir daí, outras regiões brasileiras, porém esta rodovia encontra-se em precário 
estado de conservação, pois existe um trecho que ainda não foi asfaltado, pela BR 
-174 (liga Manaus à Boa Vista- RR), conforme pode ser observado na Figura 2.7, 
e através da BR - 230 a cidade de Santarém no Pará tem acesso a BR - 319, ser
vindo de ligação terrestre entre os dois maiores Estados da Região Norte. 

A BR - 174 dá acesso a cidade de Caracas, na Venezuela, encontra-se hoje em fase 
de recuperação e asfaltamento, visto que apenas parte da mesma encontra-se pa
vimentada. Segundo ISTO É (1995) o governo amazonense preocupado com o 
grande número de obras inacabadas no Estado, decidiu priorizar a execução das 
obras de asfaltamento da BR- 174, de modo que segundo o Governador Amazo
nino Mendes esta servirá de corredor econômico de "mão-dupla" aos países do 
chamado Bloco das Américas, pois com o funcionamento desta rodovia o Amazo
nas ficará a um passo do Canal do Panamá e ao mar do Caribe, ficando assim ainda 
"mais próximo" do mercado comercial americano. 

Alguns municípios do interior do Estado, como Presidente Figueiredo, Careiro e 
Novo Airão estão ligados a Manaus por rodovias ou ramais (estradas menores sem 
asfalto), os ônibus interestaduais que percorrem estas estradas partem do terminal 
rodoviário, que fica localizado próximo ao centro da capital. 

• AÉREO: O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, inaugurado em 1976, é a 
principal via de acesso a Manaus, com uma pista de pouso e decolagem dimensio
nada para operar aeronaves de qualquer tipo e porte. Manaus mantém linhas dire
tas com algumas cidades do interior do Estado, com as principais capitais do Brasil 
e do exterior, principalmente da América Latina. Segundo EMANTUR ( 1995), o 
movimento de carga aérea embarcada e desembarcada, gira em torno de 50 mi
lhões de toneladas por ano, enquanto que o número de passageiros de vôos do
mésticos e internacionais que desembarcaram no "Eduardão"1 de 1992 à maio de 
1995 atingiu 1.488.313 pessoas, (veja a Tabela IV. 1, em ANEXO B). 

1Nome popular como é conhecido o Aeroporto Eduardo Gomes na "praça" de Manaus. 
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FIGURA 2.7. -Mapa dos principais acessos aéreos, terrestres e fluviais do Estado do Ama
zonas; Fonte: Adaptada de TELAMAZON1 (1993). 

Para o turista que deseja ter uma vista aérea da região ou realizar uma viagem de 
táxi-aéreo deve dirigir-se ao aeroporto "Eduardinho", anexo ao Eduardo Gomes 
ou ao Aeroclube de Manaus onde várias companhias realizam esses serviços, no 
aeroclube existem também passeios turísticos de ultra-leves motorizados. 

• FLUVIAL: O porto de Manaus situado na área central da cidade é o único do 
gênero do país, construído em 1902, com base na engenharia inglesa é, ainda hoje, 
um dos mais modernos do Brasil. O seu pier de concreto sustenta-se sobre vigas de 
aço e bóias que o tornam flutuante, acompanhando anualmente a subida e descida 
das águas do Rio Negro, permitindo operar navios de qualquer calado, mesmo nas 
épocas de maior vazante. 

Teve administração durante vários anos pela companhia inglesa Manaos-Harbor 
Limiled, em 1967 sofreu uma intervenção federal , no qual passou a ser adminjstra
do pela Empresa de Portos do Brasil (PORTOBRÁS). Em razão da grande malha 
hidroviária estadual, o Porto de Manaus assume função importante no transporte 
de cargas e passageiros da capital para o seu interior, assim como de acesso à ou
tras capitais como Belém e Porto Velho. 

1Parte integrante do Catálogo Telefônico da Cidade de Manaus, distribuldo pela Central Telefônica 
do Estado do Amazonas (TELAMAZON), Manaus, 1993. 
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O sistema de cargas é do tipo ro/1-on-ro/1-o.!f (porto-a-porto) movimentando mais 
de 4 milhões de toneladas de mercadorias por ano, ou seja, 80% do movimento 
econômico do Amazonas. Os portos de São Raimundo e de Educandos 1 realizam 
transporte de cargas, passageiros e automóveis fazendo linhas regionais que dão 
acesso à algumas rodovias federais e à diversos municípios localizados às margens 
do Rio Negro. 

O porto de Manaus possui uma singularidade, pois além de sua vital importância 
ao escoamento da produção industrial, serve de portão de entrada no Estado aos 
cruzeiros marírimos de vários países, atualmente segundo o jornal periódico 
FOLHA DE SÃO PAULO de onze navios que passam em águas brasileiras, so
mente três destes tem no seu roteiro a passagem pelo Amazonas, que são: 

TABELA 2.5 -Principais roteiros de navios estrangeiros no Estado do Amazonas 

Nome da Duração Preço2 Rotas e Escalas 
Embarcação da Viagem 

Saída de San Juan (Porto Rico), com escalas 
Pacific 11 dias A partir de em: St. Thomas (Ilhas Virgens), Martinica, 

Princess US$3.453 Barbados, Ilha do Diabo (Gtüana Francesa), 
Santarém (PA) e Altcr do Chão (AM). 

Saída de Fort Lauderdale, com escaJas em: 
Vistafjord 14 dias A partir de St. Thomas (Ilhas Virgens), St. Kitts, Mar-

US$5.440 tinica, Barbados. Ilha do Diabo (Gtüana 
Francesa), Santarém (PA), Santana (AM), 
Alter do Chão (AM) e Manaus (AM). 

Saída de Manaus (AM), com escalas em: 
Queen 13 dias A partir de Arquipélago de Anavilbanas (AM), Parin-

Odyssey US$10.278 tios (AM), Alter do Chão (AM), Monte 
Dourado (PA), Ilha do Diabo (Gwana Fran-
cesa), Tobago e Bridgedown. 

Fonte: Elaborada pelo autor com as infonnações do periódico Folha de São Paulo3
. 

O estudo de novos acessos para a Região Norte, mas precisamente no Amazonas, 
está sendo preliminarmente examinada pela EMBRATUR segundo alguns pressupos
tos básicos, onde se destaca em primeiro lugar, o fato de que a Amazônia apresenta 
reais condições para o desenvolvimento do Ecoturismo e de ser este um instrumento 
capaz de proporcionar, através do mecanismo multiplicador de renda e de emprego, 
uma resposta mais imediata para o crescimento econômico do Estado, e do Brasil. 

2.5.2. Fatores condicionantes para o desenvolvimento regional 

À exemplo do que acontece em todo mundo, o turismo no Amazonas cresce e se 
modifica cotidianamente, a demanda é cada vez maior, com a característica de ter um 
público fortemente segmentado, por estar preocupado com o desenvolvimento eco-

1 Bairros urbanos da cidade de Manaus localizados na margem esquerda do Rio Negro. 
2Valores por pessoa em cabine dupla, fornecidos pelas agências de viagens Queensberry, ITR e Sai
lway (localizadas em São Paulo). 
3M ar à vista I serviço: Confira os roteiros em águas brasileiras, Folha de São Paulo. 28 set. I 995, 
Caderno de Turismo - 6. p.8, I Reportagem LocaV. 
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lógico auto-sustentável, inspirado na relação equilibrada e não-predatória entre o ho
mem e o meio ambiente. Neste aspecto, tanto o governo federal, quanto o estadual 
têm priorizado o turismo, visto que é a atividade econômica que mais cresce e melhor 
distribui a renda no Estado. 

De acordo com EMANTUR & SEBRAE (1995) as projeções internacionais indicam 
para as próximas décadas uma perspectiva de continuidade de crescimento do turismo 
no Amazonas, que está associada à mudanças mundiais nos padrões demográficos e 
sócio-econômicos, tais como: 

• Aumento do nível de renda familiar com maior disponibilidade de tempo 
para viagens devido a diminuição da natalidade e o acréscimo da expectativa de 
vida na vellúce, resultando assim uma população idosa maior e mais saudável~ 

• Maior participação da mulher na força de trabalho, propiciando a subida de 
uma crescente parcela de famílias à patamares superiores de nível de vida; 

• Redução da jornada de trabalho, permitindo que as viagens de turismo assumam 
uma posição de prioridade essencial no estilo moderno de vida; 

• Avanço tecnológico dos meios de transporte, aumentando o número de viagens 
com segurança e rapidez; 

• Maior integração de países, proporcionado por competições esportivas, encon-
tros mundiais e eventos internacionais. 

Vale à pena ressaltar que, com a abertura de novos acessos para o crescimento do 
turismo, engloba um grande processo de desenvolvimento nos aspectos econômicos, 
sócio-culturais e políticos da região, a Figura 2.8 explícita os fatores contribuintes 
deste processo e seus principais efeitos geradores. 

Fatores condicionantes para o desenvolvi
mento regional 

Integração Latino Americana; 
Redução dos Equilíbrios Regionais; 

• Geração de Divisas: Renda Nacional; 
+ Efeitos Multiplicadores na Indústria, Agricultura c Serviços; 
+ Diversificação c Aprimoramento do Produto Turístico; 
• Melhor Aproveitamento da Oferta Turística; 
• Dinamização de Negócios na Região; 
• Melhoria na Arrecadação Tributária; 
+ Maiores Oportunidades de Emprego; 
+ Fixação da Mão de Obra na Região; 
• Melhoria do Padrão de Vida da População; 
• Intensificação do Intercâmbio Cultural; 

FIGURA 2.8. - Principais fatores contribuintes para o desenvolvimento de uma região; 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor a partir de GAMMRANO ( 1982: 11 2). 
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2.5.2.1. Principais incentivos para o ecoturismo regional 

Na modalidade do Ecoturismo de alto profissionalismo é que se encontram as melho
res oportunidades, seja para aqueles que querem usufmir das belezas da região, seja 
para investidores nacionais e estrangeiros que se interessam em particular por negóci
os que promovam atividades visando o desenvolvimento equilibrado na Amazônia. 
Como exemplos atuais de incentivos federais e regionais objetivando o desenvolvi
mento econômico e social na Região Norte1

, tendo como prioridade a realização de 
atividades turísticas no Amazonas, ressaltam-se os seguintes: 

+ Progr·ama Amazônia Integrada - obedece as condições de financiamento do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), foi lançado 
em Outubro de 1994, apoiando vários setores da iniciativa privada para implanta
ção de empreendimentos na região, entre os quais, está relacionado o turismo, in
centivando a: 

• Implantação e/ou expansão de hotéis, alojamentos de selva (lodges) e resorts; 

• Constmção de embarcações destinadas à passeios turísticos; 

• Implantação, expansão e recuperação de parques ecológicos; 

• Aquisição de equipamentos especiais para esportes náuticos e aeronáuticos; 

• Participação de eventos (feiras, exposições, seminários e etc.) de divulgação do 
"produto" Amazônia no país e no exterior. 

+ Programa de Desenvolvimento do Turismo Ecológico (PRODETUR) - financi
ado pelo BASA, incentiva investimentos no setor turístico de forma integrada ao 
projeto, no que diz respeito à: 

• Formação e capacitação de mão de obra especializada para a prestação de ser
viços turísticos; 

• Constmção, instalação e o fornecimento de equipamentos para meios de hospe
dagem ambientais e ecológicos (HS); 

• Implantação de restaurantes ecológicos integrados ao projeto do complexo tu
rístico; 

• Execução de pontos de entrada integrados ao projeto do complexo turístico 
(como terminal turístico e/ou pequenas pousadas que viabilizem e garantam o 
percurso do roteiro turístico até o seu destino final); 

• Aquisição de equipamentos de transportes e outros tipos de infra-estmtura ex
clusivas da atividade de turismo ecológico; 

• Instalação de equipamentos de lazer e outros necessários ao exercício da ativi
dade integrados ao investimento total do projeto; 

• Apoio à realização de campings (acampamentos) ecológicos e passeios na selva 
com trilhas interpretadas. 

1 Para maiores informações sobre os financiamentos federais. estaduais c municipais no Amazonas, 
consultar: EMANTUR & SEBRAE (1995), Itens -l, 5 c 6. 
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+ Programa de Apoio ao Tul'ismo Regional (PROGETUR) - financiado por ban
cos de desenvolvimento e estaduais (BNDES e BASA), incentiva investimentos e 
ativo fixo no setor turístico de forma integrada ao projeto, compreendendo a: 

• Construção de pequenos empreendimentos turísticos e obras de acesso; 

• Execução de obras de infra-estrutura hoteleira, tais como: hotéis, hotéis
fazenda, pousadas, exceto para os meios de hospedagem caracterizados como 
de alta rotatividade; 

• Instalação de equipamentos e aquisição de meios de transporte integrados à 
atividade turística (veículos de passageiros, microônibus, embarcações e etc.) . 

+ Projeto Especial - Complexo Turístico de Manaus - O governo do Estado do 
Amazonas com o apoio da Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(SUFRAMA), estão desenvolvendo estudos para a criação de uma AP A e um Par
que Estadual na região próxima ao Arquipélago de Anavilhanas. O Projeto do 
complexo turístico tem como objetivo principal a implantação em fase inicial de um 
núcleo capaz de gerar condições para 284.000 novos empregos diretos e indiretos. 
O complexo será fom1ado por oito Parques Temáticos e cinco Setores Hoteleiros, 
com uma estrutura disposta de sistemas de comunicação, de hotéis e alternativas 
de lazer aptos a atender o grande número de turistas previstos. 

Existem outros fundos estaduais de financiamento destinados exclusivamente ao 
apoio de micro e pequenas empresas no segmento hoteleiro, no qual o agente finan
ceiro é o Banco do Estado do Amazonas (BEA). A nível institucional o governo esta
dual vem tentando promover o Ecoturismo realizado na Amazônia com um trabalho 
de divulgação e promoção nos principais mercados emissores nacionais e estrangei
ros, paralelamente a este trabalho de marketing, o governo tem oferecido estímulos a 
ampliação da infra-estrutura turística, através da: 

* Cessão de uso de áreas iJ~{eriores a 2. OOOha para empreendimentos turísticos 
(excedido este limite qualquer autorização depende da aprovação do Senado); 

* Venda de título definitivo, dependendo do tamanho da área a ser utilizada pelo 
empreendimento turístico; 

* Determinação e proteção de áreas de interesse turístico, através de dispositivos 
legais que assegurem a sobrevivência dos empreendimentos implantados pela ma
nutenção das características ambientais. 

Já no âmbito das prefeituras municipais do interior, como é de seus próprios interes
ses que haja em suas cidades o desenvolvimento de atividades turísticas, algumas 
prefeituras estão oferecendo incentivos fiscais, como a redução do Imposto Sobre 
Serviço (ISS) e do Imposto Territorial Urbano (fPTU), assim como a doação de áreas 
para a implantação de empreendimentos hoteleiros na região. 

E como efeito deste processo de priorização do turismo no Estado do Amazonas, 
atualmente a prefeitura de Manaus tem direcionado recursos para o embelezamento e 
a humanização da capital, centralizando investimentos em obras de urbanização dos 
bairros (ruas e logradouros) e dos pontos turísticos (monumentos, praças e praias), de 
forma a tomá-la mais atrativa aos turistas, servindo não só como portão de entrada 
para a Amazônia, mas necessariamente de cartão de visita do Brasil. 
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3. Bases eerais para a construcão de hotéis na Amazônia 

O desenvolvimento da indústria hoteleira não poderia fugir às exigências da vida mo
derna, pois deve oferecer aos hóspedes novas oportunidades de soluções construtivas 
e de equipamentos, em que a Unidade Habitacional (UH}1 tem como parâmetro fi.m
damental a ser atendido o bem-estar e a segurança no abrigo de um turista ou de um 
grupo deles, por tempo indeterminado. Logo, a construção de um hotel numa deter
minada localidade exige do profissional o conhecimento dos vários elementos neces
sários que darão suporte ao planejamento arquitetônico da edificação, tema que terá 
maior abordagem nos próximos itens. 

Pode-se dizer que os principais fatores interferentes na implantação de qualquer que 
seja a construção são os de caráter geográfico (localização geográfica, tipo do solo, 
topografia do terreno, e a vegetação circundante) e as características climáticas da 
região (chuva, incidência solar, temperatura do ar, orientação do sol e dos ventos 
dominantes). Mesmo porque, como salienta BENEVENTE (1995: 150}, se estes con
dicionantes não forem analisados de uma maneira correta e abrangente, certamente 
comprometerá as condições de conforto do ambiente e o desempenho final da cons
trução quanto à sua durabilidade (assunto que terá maior enfoque no Capítulo 6). 

No planejamento da implantação de hotéis, este conjunto de elementos são fundamen
tais, pois determinarão de um modo geral a disposição no terreno de toda a infra
estrutura que possui o projeto global do hotel, porém deve ser levado em considera
ção um outro critério que norteará a concepção arquitetônica, quanto à disposição 
dos espaços internos dos quartos e de seus devidos ambientes, que é o conhecimento 
do "perfil do turista" ao qual se destinará o respectivo empreendimento hoteleiro, pois 
de maneira indireta os modos e costumes dos hóspedes determinam as condições a 
serem satisfeitas pelo ambiente construído. Neste contexto é interessante citar a defi
·nição de SILVA2 apud SOSA (1995, p.379}, pois toma como premissa básica para o 
projeto arquitetônico de uma edificação como sendo: 

"( ... ) uma proposta de solução para um particular problema de orga
nização do entorno humano, através de uma determinada forma 
construtível, bem como a descrição desta forma e as prescrições para 
sua execução. O processo criativo na arquitetura deve responder a 
um determinado programa, que é essencialmente um inventário das 
necessidades ou requisitos reais do futuro usuário." 

1 Segundo GAMMARANO ( 1982), é o espaço próprio c privativo. atingível a partir de áreas de circu
lação comum c destinado à utilização pelo hóspede para seu estar, higiene c repouso, que a partir 
deste momento poderá aparecer no texto somente a sigla UH. 
~SILVA, E. Uma introdução ao projeto arquitetõnico. l. Edição, Rio Grande do Sul, Universida
de Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, 1984. apud SOSA, M.M. Adequação da habitação de 
praia o turista argentino em Norianópolis - SC. In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente 
Construído- ENTAC'95, l , Anais, Rio de Janeiro, 1995, p. 377-382. 
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Percebendo a estreita relação que existe entre o usuário e o espaço físico, bem como a 
característica peculiar de se constmir um alojamento inserido em área de proteção 
ambiental, região esta que em primeiro momento tem que ser promovido a integridade 
do seu entorno físico, a EMBRATUR através do Conselho Nacional de Turismo 
(Resolução Normativa- CNTur N°. 23, em ANEXO C) aprovou a Regulamentação 
dos tipos de Meios de Hospedagem de Turismo Ambiental e Ecológico1

, também 
conhecidos por "Lodges". Relacionando as atribuições e condições mínimas que de
vem ser seguidas no projeto e na implantação de Alojamentos de Selva (AS/, afim de 
que obtenham classificação segundo a normalização em vigência para todo Brasil. 

3.1. Características obrigatórias 

Primeiramente para a elaboração de projetos arquitetônicos de alojamentos de selva, 
arquitetos e engenheiros devem ter como princípios básicos o atendimento aos re
quisitos, as condições e os parâmetros estabelecidos pela regulamentação aprovada 
pela EMBRA TUR. No Amazonas podem ser adquiridos na EMANTUR (em outros 
estados esta normalização é distribuída aos órgãos oficiais de turismo), no qual consi
dera para fins de classificação, os Meios de Hospedagem de litrismo Ambiental e 
Ecológico, os empreendimentos que se enquadram nas seguintes características: 

• Quanto à localização: 

" Estejam situados em áreas com densa floresta e/ou possuidoras de outras bele
zas naturais preservadas; 

" Estejam localizados em regiões afastadas de centros urbarúzados, em que o 
acesso seja regular e/ou dificil, porém com serviços públicos básicos. 

• Quanto aos serviços: 

* Ofereçam a seus usuários instalações, equipamentos e serviços simplificados, 
próprios ou contratados, destinados ao transporte para o local, hospedagem, ali
mentação e com programas voltados à integração do homem com o meio ambien
te, realizando o aproveitamento turístico da região; 

Obs. I. Todos os estabelecimentos hoteleiros são obrigados à exporem de manei
ra visível, por meio de impressos (o texto impresso deve obrigatoriamente apare
cer no mínimo em dois idiomas, em português e inglês), as seguintes informa
ções: os períodos para refeição e para a realização dos programas de animação 
turística e os nomes e endereços da EMBRA TUR e de seu órgão delegado com
petente. Esta exigência serve de amparo ao hóspede que deseja dirigir eventuais 
reclamações; 

Obs. ll. Após a vistoria para a classificação do tipo e da categoria em que o es
tabelecimento esteja enquadrado, deve ser representado através de uma placa 
(modelo fornecido pela EMBRATUR idêntico em todo território brasileiro), que 
deve ser fixada em local visível contendo o tipo do meio de hospedagem de tu
rismo com seu respectivo símbolo e a plaqueta correspondente à categoria a qual 
foi designada. 

1 Documento publicado no Diário Oficial da União, de 07 de Julho de 1987, Seção L p.l 0.645. 
1'enno também designado aos Hotéis de Selva, que a partir deste momento pode aparecer no texto 
somente a sigla AS. 
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• Disposições Gerais: 

* Em caso de ampliação ou refom1a de hotéis de selva outrora classificados, de
verão cumprir, no que se refere à área modificada, as mesmas características 
previstas na matriz de classificação do regulamento seguido anteriormente. Entre
tanto os estabelecimentos já existentes na região, deverão requerer junto ao ór
gão estadual de turismo uma avaliação no prazo de sessenta dias, prorrógavel a 
critério da EMBRATUR; 

* Se o estabelecimento em funcionamento não atender às características exigidas 
na matriz de classificação, a empresa exploradora e/ou administradora poderá so
licitar um prazo ·a EMBRA TUR para se adequar às condições exigidas para a 
sua devida classificação; 

* Constituem casos especiais, a classificação de empreendimentos em funciona
mento, que estejam impossibilitados de atenderem a um determinado padrão exi
gido pela matriz de regulamentação, em decorrência de: 

** Possuírem características construtivas específicas, anteriores à entrada em 
vigência da regulamentação, que por sua vez são impedidas de serem adapta
das ou reformadas; 

** Estarem implantados em locais cujas peculiaridades impossibilitem a exis
tência de determinado padrão exigido. 

3.1.1. Características obrigatórias comuns 

Dentro da Matriz de Avaliação para a Classificação dos Meios de Hospedagem de 
Turismo dos Tipos Ambientais e Ecológicos existem características obrigatórias co
muns a todos os tipos e categorias, que estão relacionadas em quatro aspectos fun
damentais, que são: 

3.1.1.1. Aspectos Legais 

O estabelecimento deve ser administrado ou explorado comercialmente por uma em
presa hoteleira, com autorização para prestação de serviços de hospedagem, enquanto 
que os passeios turísticos no meio fluvial que necessitem de utilização de canoas mo
torizadas, lancha, barcos e outros equipamentos náuticos devem ter licença prévia da 
Capitania dos Portos, bem como a autorização do IBAMA para visitação em áreas 
preservadas. Existem também outros órgãos estaduais vinculados ao meio ambiente 
que devem ser procurados no momento de aprovação do projeto do empreendimento, 
porém este procedimento será explanado mais adiante. 

Para que o funcionamento do estabelecimento siga corretamente as leis estabelecidas 
pela EMBRA TUR, o mesmo deve ter inscrição e cadastramento feito no órgão de 
turismo do Estado, que no caso do Amazonas compete a EMANTUR. Assim como a 
administradora de exploração do hotel deve ter autorização para funcionamento, o 
que necessita de inscrição estadual e outros documentos. 

Conforme enfatizam EMANTUR & SEBRAE (1995}, os projetos de empreendimen
tos turísticos para o Amazonas, para efeito de financiamento, devem ser registrados 
na EMANTUR, que é responsável pelo enquadramento e envio dos mesmos para 
matriz EMBRA TUR que a partir daí poderão ser aprovados obedecendo à legislação 
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dada pelo CNTur. Atualmente para as despesas de serviços de habilitação é cobrado 
pela EMANTUR uma taxa de R$1 04,85 1

, dividida em duas parcelas, enquanto que 
para o enquadramento do projeto R$125,00 1

, esta última tem valor variável em fim
ção da categoria do estabelecimento. Essas taxas são divididas proporcionalmente 
entre as entidades que fazem o controle de qualidade dos serviços turísticos. 

Os projetos arquitetônicos dos alojamentos ambientais e ecológicos, devido à sua 
localização devem obedecer às normas estabelecidas pelo IBAMA, IMA, SEDEMA e 
demais órgãos vinculados ao meio ambiente no Estado. Suas classificações seguem a 
regulamentação estabelecida pela Resolução Normativa N°.23 à disposição no DFCQ 
da EMANTUR, a Tabela 3.1 descreve a tramitação destes projetos até a aprovação. 

TA BELA 3 .1. - Processo de aprovação de projetos de Hotéis de Selva no Amazonas 

Etapas do Processo Principais Ações 

Aquisição do terreno * Levantamento das áreas de interesse ecoturislico no estado; 
*Análise da oferta do mercado imobiliário local: 

Definição do mercado * Análise das empresas concorrentes; 
* Escolha do estilo arquitetônico; 
* Escolha do plano de estratégias de marketing e do tipo de 

atendimento desejado a serem desenvolvidas: 

Elaboração do ante-projeto * Contratação de equipe técnica especializada para a clabo-
ração do projeto arquitetôrúco; 

* Conhecimento da normalização vigente c da iJúra-
estrutrna necessária para os Alojamentos de Selva; 

Apresentação do ante- * Análise prévia do ante-projeto; 

projeto à EMANTUR * Sugestões projetuais e funcionais com base na legislação 
em vigência: 

Aprovação do projeto * Registro da empresa hoteleira na Junta Comercial do Esta-
do do Amazonas - JUCEA; 

Apresentação da documen- * Abertrna de Processo de Habilitação; 

tação à EMANTUR * Preenchimento da Ficha de Cadastro e Pagamento da Taxa 
de Processo (modelos e formulários fornecidos pela 
EMANTUR); 

Elaboração do projeto defi- * Coleta de dados e entrevistas junto aos centros de pesquisa 
nitivo e universidades da região; 

* Análise de casos e de perfis de projetos de empreendimen-
tos ecoturisticos, EMANTUR & SEBRAE (1995); 

Legalização dos projetos * Aprovação das plantas de arquitetrna e de instalações 

arquitetônicos e instalações (elétrica, estrutUia, sanitária, hidráulica, telefônica e de 
incêndios) junto aos órgãos competentes: 

Implantação e construção do * Contratação de empresas prestadoras de serviços de cons-

HS trução civil e de instalações; 

Operação do HS * Contratação e treinamento de funcionários para o hotel; 
* Visita técnica da equipe de fiscalização c controle de qua-

!idade da EMANTIJR para a classificação do Hotel de Selva; 

Abertura de cadastro de * Apresentação da documentação da empresa à EMANTUR 

funcionamento (já registrada no JUCEA); 

Fonte: Montada pelo autor com base nas infonnações de EMANTIJR & SEBRAE (1995). 

1Valores estes passíveis de serem alterados pelo órgão oficial de turismo do Estado. 
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3.1.1.2. Aspectos físicos, construtivos e ambientais 

Como principais características físicas e ambientais, mencionadas anteriormente, o 
principal atrativo dos hotéis de selva é a beleza das riquezas naturais que existem nas 
suas proximidades, neste contexto o empreendimento turístico deve ser implantado de 
maneira a não agredir o meio ambiente, isto quer dizer que todos os serviços de im
plantação e de construção do hotel sejam previamente planejados para que não ve
nham a desmatar ou destruir áreas sem que não haja uma necessidade específica, para 
isso deve-se estabelecer uma integração do projeto com a paisagem local. 

Uma das maiores preocupações dos órgãos federais e estaduais está na preservação 
das regiões aonde serão implantados os empreendimentos ecoturísticos, logo existem 
algumas características construtivas importantes a serem seguidas para diminuir os 
impactos ambientais da construção e da operação dos alojamentos de selva no meio 
ambiente, em que as principais exigências são: 

• Ter depósito de resíduos sólidos e líquidos hermeticamente fechado, garantindo 
todas as condições de higiene; 

• Possuir sistema não poluente para o escoamento do esgoto sanitário e dos dejetos 
de cozinha; 

• Ter sistema não poluente para a eliminação do lixo produzido (dentro da área 
edificada do empreendimento, possuindo placas de sinalização indicando os lo
cais adequados ao despejo de lixos pelos usuário!;). 

Para satisfazer as exigências mínimas de conforto do hóspede com higiene e seguran
ça, bem como o perfeito funcionamento dos HS, a EMBRA TUR estabeleceu também 
algumas condições básicas, eis: 

• O empreendimento hoteleiro deve possuir um reservatório de água potável pró
prio com capacidade de 150/itros por pessoa I dia; 

• Para maior ventilação e iluminação inlema, todas as UH do HS, inclusive as dos 
funcionários devem possuir aberturas diretas para o exterior; 

• Para melhor conforto espacial todas as UH do empreendimento, devem possuir 
área mínima correspondente 4, 00m2 por leito; 

• · Para facilitar a limpeza e higiene das instalações sanitárias (cozinha, refeitório, 
banheiros e etc.) o revestimento do piso tem que ser de materiallavável e imper
meável, prevendo escoamento de água para ralos sinfonados; 

• Todas as instalações sanitárias do HS, inclusive as dos empregados devem possu
ir aberturas para o exterior para melhor iluminação intema ou prever a coloca
ção de dutos de ventilação indireta; 

• No que diz respeito as instalações dos equipamentos sanitários (chuveiro, vaso. 
bidê, lavatório e etc.) de todas as UH, os mesmos devem ser abastecidos com 
água encanada; 

• Quanto à infra-estmtura dos HS, cada alojamento deve possuir local próprio 
para preparo e serviço de refeições, ambiente de estar dos hóspedes, lugar inde
pendente destinado ao armazenamento de: gêneros alimentícios (alimentos e be
bidas), materiais de limpeza, roupas de cama e banho e combustíveis (este último 
por ser tóxico e inflamável deve ser em um lugar isolado dos denwi!;). 

Apesar de toda esta relação de critérios e parâmetros comuns a serem atendidos pelos 
HS, é evidente que a maioria deles dependem das características construtivas e arqui-
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tetônicas que os proprietários escolheram para seus AS, condição esta muitas das 
vezes determinada pelo capital de investimento do negócio e pelas características 
ambientais que possui o terreno para implantar o empreendimento. Visto que o grau 
de risco deste tipo de negócio é alto, é essencial uma prévia análise para a viabilização 
destes projetos ecoturísticos, independente do porte que tenha. 

3.1.1.3. Equipamentos de infra-estnJtura 

Neste item estão relacionados quais os equipamentos essenciais para o funcionamento 
dos diversos espaços fisicos que compõem um AS, buscando a segurança, a higiene e 
o conforto dos turistas e empregados. Para que o projeto definitivo do hotel e de seus 
equipamentos satisfaçam por tempo prolongado às necessidades solicitadas durante a 
sua operação, a EMBRA TUR estabeleceu as seguintes exigências: 

• Instalação de equipamentos de segurança em todas as ambiências do hotel; 
• Abrigo em local apropriado de material de primeiros socorros; 
• Instalação nas embarcações de equipamentos de salva-vida (coletes e cordas); 
• Armazenamento de material e equipamentos utilizados nas animações turísticas 

(varas de pescar, facões, bolas e etc.); 
• Instalação de equipamentos para a comunicação entre o empreendimento e o 

centro urbano mais próximo; 
• Estoque de materiais para reparo e manutenção do estabelecimento; 
• Depósito de lixo a cada 20nl de área edificada; 
• Instalação no mobiliário interno dos ambientes. 

Para os quartos: camas e/ou redes, guarda roupas e/ou armário, recipiente para 
armazenar água filtrada, apoio de cabeceira, copos e cinzeiros, cestos de papéis, 
espelho e janelas teladas (devido algumas épocas ter a presença de pernilongos); 

Para os banheiros (um equipamento para cada seis leitos): vaso sanitário, chu
veiro, lavatório, espelho, porta-toalhas, porta-papel higiênico, saboneteira e cesta; 

Para cozinha: fogão, geladeira e/ou freezer, armários para guardar utensílios e a 
instalação de equipamentos especiais para a lavagem de comidas e louças. 

3.1.1.4. Serviços básicos 

Este aspecto é um dos mais importantes para o perfeito funcionamento das diversas 
atividades a serem desenvolvidas por um AS, e que reflete diretamente na qualidade 
do empreendimento e indiretamente no atendimento aos turistas, assim sendo é es
sencial priorizar os seguintes serviços; 

+ Transporte de turistas: tem que ser compatível com a capacidade total do hotel 
para aquisição de: lanchas, barco à motor, canoas munidas de remo, ônibus, pe
ruas, utilitários, automóveis ou outros veículos. No qual todos os meios de trans
porte pertencentes ao empreendimento devem possuir registros nos órgãos compe
tentes em observação às normas de segurança exigidas por cada órgão; 

+ Prestação de serviços aos hóspedes: de alimentação e de bebidas, de limpeza e de 
arrumação diária das acomodações do hotel, incluindo o fornecimento e a troca de 
roupa de cama e banho das UH, bem como o abastecimento de artigos de higiene 
pessoal para os banheiros privativos e de uso comum do Alojamento de Selva; 
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+ Realização de programações de animação turística: acompanhamento de guias 
especializados nos passeios ecológicos na floresta , nas caminhadas na mata e nas 
outras atividades, como a pesca não predatória, a colheita de frutos silvestres e a 
observação da fauna e flora da região .(os guias devem ser cadastrados na 
EMBRA TUR e/ou nos órgãos estaduais de turismo com cursos de especialização 
em atração natural, tendo proficiência no mínimo em um idioma estrangeiro, cur
sos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC); 

+ Formação e capacitação de recursos humanos: contratação de pessoal qualifi
cado quantitativamente necessário para o atendimento nos seguintes ambientes de 
serviço: recepção (gerentes, recepcionistas e balconistas), cozinha (chefes, ajudan
tes e copeiros), restaurante (garçons e barman), limpeza geral (arrumadeiras, faxi
neiras, ajudantes, mateiros 1), ambulatório (enfermeiros e/ou pessoa apta a prestar 
primeiros socorros), despensa (almoxarife e assistentes) e outras funções específi
cas como vendedores de souvenir~. vigias, guias, práticos3

, remadores e os pro
fissionais das equipes de manutenção e operação do hotel. 

Obs. Todo o funcionário empregado pelos HS deve trabalhar convenientemente 
trajado para facilitar a identificação dos hóspedes, assim como deve estar apto a 
manejar equipamentos contra incêndios (extintores). 

3.1.2. Características obrigatórias diferenciadas 

Uma característica singular dos HS em relação aos hotéis urbanos é que não possuem 
o mesmo critério e nomenclatura para classificação, ou seja, os HS não podem ser 
enquadrados dentro dos padrões cinco, quatro, três, duas, e uma estrela. A 
EMBRATUR, resolveu adotar para os alojamentos de selva uma classificação que 
segue dois grupos distintos, o Ecológico e o Ambiental, sendo que para cada um dos 
grupos são subdivididos ainda em Standard e Especial, que por ordem crescente de 
classificação temos: Ecológico Especial, Ecológico Standard, Ambiental Especial e 
Ambiental Standard. O que modifica de um padrão para outro são alguns aspectos 
próprios que diferenciam entre si, os quais serão agora expostos. 

3.1.2.1. Meios de hospedagem de turismo do tipo: Ecológico 
Os AS devem estar situados em áreas protegidas e consideradas de interesse turístico, 
com no mínimo 70% de sua área edificada-construída com materiais regionais, em
pregando arquitetura assemelhada à das consh·uções típicas da região. A relação 
área não-edificada I leito corresponde a três hectares. No que diz respeito ao entorno 
fisico do empreendimento, deve ser mantida em estado natural a flora existente, sendo 
vedada a retirada das espécies locais, para qualquer que seja o fim que se destina ou a 
plantação de outros tipos não característicos da região. 

Assim como também deve ser preservada a fauna existente, sendo expressamente 
proibida a caça e/ou pesca profissional ou amadora, evitando o aprisionamento de 
animais em cativeiro. Em hipótese alguma a administração dos HS pode utilizar ou 

1Indivíduos responsáveis pela limpeza c bosqueamento das trilhas e estradas na mata fechada. 
2 Artesanatos da região, lembranças ou recordações da visita. 
3Homens que conltecem minuciosamente os acidentes hidrográficos de áreas restritas, e que com 
esses conhecimentos conduzem embarcações através dessas áre.1s. 
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expor animais selvagens mortos ou partes de suas anatomias (animais empalhados, 
peles e etc.) e o emprego e/ou venda de artesanatos oriundos do sacrifício de animais. 

Uma das exigências obrigatórias para um hotel de selva está no conforto acústico, 
visual e olfativo dos hóspedes, assegurando aos usuários a ausência de qualquer tipo 
de poluição que modifique as características ambientais e ecológicas locais, seja pro
vocada pela proximidade de grupos geradores de energia e/ou de outras dependências 
do próprio HS (câmaras frigoríficas, oficinas etc.), ou inclusive ocasionadas pelo trá
fego de veículos em rodovias ou ferrovias pertos do empreendimento. Como alterna
tivas de obtenção de energia que não poluem o ar e ainda não produzem ruídos ex
cessivos, podem ser empregados os sistemas de bateria solar ou o biodigestor. 

Os serviços oferecidos aos hóspedes devem ser, na sua maioria, através de programa
ções de animação turística prioritariamente voltadas ao aproveitamento dos atrativos 
naturais e culturais existentes na região, prevendo a preservação da fauna e da flora 
locais, com a utilização de meios de transportes regionais não poluentes (embarcações 
e/ou canoas), sendo que os turistas devem ser acompanhados nos passeios na floresta 
por guias especializados em treinamento ecológico. 

3.1.2.2. Meios de hospedagem de turismo do tipo: Especial 

Segundo a EMBRA TUR a principal característica construtiva exigida aos alojamen
tos de selva do tipo especial é que 70% ou mais das UHs devem possuir banheiro 
privativo com áreas mínimas de 9,00m2 e 1,80nl, respectivamente. A edificação é 
especificamente construída para fins de hospedagem, onde os quartos (UH) devem 
possuir os seguintes equipamentos e mobiliários: guarda-roupa, mesa de cabeceira 
com cadeira, iluminação adequada para leitura do hóspede e as janelas devem ser 
munidas de cortinados. 

No que diz respeito a infra-estrutura hoteleira o empreendimento deve possuir ainda: 
bar instalado devidamente equipado, sala de refeição ou restaurante ( coni. os seus 
respectivos utensílios: aparador, baixela padronizada, talheres de inox, pratos e copos 
padronizados) e banheiro social. Como sistemas para geração de energia podem ser 
empregados a bateria solar, o gerador à gás ou à diesel, o biodigestor ou ainda outros 
sistemas para reduzir os problemas de poluição do meio ambiente, visando uma maior 
integração do HS com o entorno físico. 

Todos estas regulamentações e dispositivos construtivos previamente estabelecidos 
pela EMBRA TUR servem como instrumentos de apoio ao desenvolvimento de em
preendimentos ecoturísticos no Brasil, dentro do Estado Amazonas cabe a 
EMANTUR a fiscalização e aprovação dos projetos dos HS. 

Atualmente em busca de implantar um Plano de Ação para o Turismo no Amazonas 
no quatriênio 95/98, a EMANTUR ( 1995) estabeleceu quatro linhas de ação: promo
ção, fomento e capacitação de investimentos, interiorização das atividades turísticas 
e infra-estmtura. Em que este último prevê a reativação do controle de qualidade dos 
alojamentos de selva em operação no Estado (programa previsto para iniciar no pri
meiro semestre de 1996, ver ANEXO D), inclusive está em análise a reestruturação 
da Matriz de Classificação dos Alojamentos de Selva, a identificação de áreas ou sí
tios para aproveitamento turístico existentes no Amazonas, além de estudos econômi
cos e pesquisas sobre o turismo receptivo nacional e estrangeiro. 
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3.2. Procedimentos para a implantação de empreendimentos ecotu-
rísticos na Amazônia 

A construção de um HS exige o conhecimento dos vários elementos necessários que 
darão como resultado final o planejamento arquitetônico do empreendimento. O custo 
para aquisição do terreno, a construção de toda estrutura, os diversos equipamentos 
que precisa, o mobiliário exigido e o funcionamento dos diversos serviços, deverão 
ser objetos de consideração desde o planejamento inicial até a conclusão final da edi
ficação afim de que se tome rentável e acima de tudo viável a execução do hotel. 

Inicialmente para um perfeito estudo do projeto de um AS para uma determinada re
gião, e em particular a Amazônia, devem ser ponderadas as diversidades climáticas, 
culturais e geopolíticas que existem, e que todavia se diferenciam dependendo da lo
calização. Pois parâmetros como história, cultura, clima, topografia, recursos natu
rais, potencial tecnológico instalado e até mesmo a arquitetura vemacu/ar da regi
ão, constituem elementos essenciais que devem ser analisados e levantados pelo corpo 
técnico responsável pela implantação do empreendimento turístico, que muitas das 
vezes para obter partes destas infom1ações devem trabalhar conjuntamente com cen
tros de pesquisas, universidades e órgãos públicos estaduais, através de coleta de da
dos, de entrevistas e de levantamento bibliográfico sobre o assunto em questão. 

Com esta preocupação, o SEBRAE (1993) elaborou para o Amazonas, com a colabo
ração da EMANTUR e de algumas empresas amazonenses de turismo, um estudo 
sobre o perfil de oportunidade de negócio para as pessoas que desejam investir em 
Alojamentos de Selva, os pré-requisitos mais importantes para o negócio ter lucrativi
dade são: uma eficiente política de marketing e divulgação, no qual o estabelecimen
to deve ter uma taxa de ocupação mínima de 60%, possuindo habilidade no gerenci
amento e no desenvolvimento do negócio com um capital próprio de no mínimo 50% 
do valor total do investimento inicial. 

Atualmente o mercado investidor no Amazonas encontra-se em fase de crescimento, 
um reflexo disso está na entrada de vários projetos no Departamento de Fiscalização e 
Controle de Qualidade (DFCQ) da EMANTUR em busca de aprovação e a recente 
inauguração de três hotéis de selva somente no ano de 1995. O ineditismo deste ne
gócio é decorrente da preocupação a nivel mundial em se conhecer regiões com bele
zas naturais preservadas. Conforme as informações da EMANTUR sobre os indicado
res básicos de turismo o principal cliente do ecoturismo na Amazônia é o turista es
trangeiro (90%), ficando o brasileiro com os 10% restantes. 

O mercado fornecedor de um AS é constituído basicamente por empresas que pres
tam serviços de: venda de equipamentos e utensílios para cozinha e restaurante, for
necimento de gêneros alimentícios (cereais, fiios, enlatados e congelados), locação de 
carros e embarcações, confecção de roupas para cama, mesa e banl10 e os serviços de 
profissionais autônomos (pedreiros, carpinteiros civis e navais, marceneiros e outros), 
estes últimos são fáceis de serem encontrados na região. 

Um outro fator preponderante a ser observado durante a implantação de um projeto 
ecoturístico é a análise da concorrência existente no mercado local, onde devem ser 
considerados o tamanl10, o porte e a localização das prováveis empresas competido
ras no ramo, examinando também os aspectos relacionados com a qualidade dos ser
viços prestados e o preço médio de mercado da concorrência, neste campo de atuação 
as agências de turismo constituem as maiores divulgadoras destes dados sobre os AS. 
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3.3. Principais condições para a implantação de hotéis de selva 

Segundo BRITO ( 1983 :83 ), dentre os vários fatores a serem levados em consideração 
durante a elaboração de um programa de hotel, devem ser destacados em linhas ge
rais: a demanda hoteleira na região, sua localização, os aspectos sócio-culturais regi
onais, a disponibilidade de tecnologia e mão-de-obra locais, o clima, a paisagem, o 
tipo de hóspede a que se destina e a categoria do hotel que se pretende construir, 
afim de que possa futuramente obter o fim comercial almejado. GAMMARANO 
( 1982) cita algumas condições que são necessárias serem examinadas no momento da 
elaboração do projeto de um hotel, dentre as quais temos: 

• Demanda - constitui fazer um estudo do mercado e de hospedagem na região, 
considerando qual o perfil de hóspede que se pretende atrair e suas exigências, que 
envolvem fatores de caráter econômico, cultural e social, ou qualquer outra solici
tação que contribua para o maior sucesso do empreendimento; 

• Custo - compreende no estudo dos gastos e possibilidade de amortização do capi
tal investido, que incluem aquisição do terreno (segundo dados do SEBRAE 
(1993), um alojamento de selva necessita de no mínimo uma área de 2000m2

), 

construção do hotel (despesas com projetos, compra do material de construção e 
pagamento da mão de obra), compra de equipamentos e mobiliários para os di
versos setores do empreendimento (quartos, bar, restaurante, cozinha, despensa, 
ambulatório, administração e etc.), equipamentos de animação turística, transpor
te e passeios e outros gastos de divulgação do alojamento de selva junto às agênci
as de turismo, bem como o pagamento de taxas e tributação para licenciamento 
do hotel junto aos órgãos estaduais e federais, assunto abordado no Item 3.1.1.1.; 

• Infra-estrutura - conhecimento de todos os ambientes que compõem a estrutura 
básica para o funcionamento de um AS, pois empreendimento deste tipo deverá ter 
seu arranjo fisico totalmente integrado à paisagem local, sem qualquer interferência 
com o meio ambiente. Segundo o SEBRAE (1993), as instalações ideais para o 
funcionamento de um AS devem compreender as seguintes ambiências: 

+ Recepção, área de lazer (salão de jogos e museus) e para venda de souvenirs; 

+ Apartamentos com banheiros privativos (deve dispor no mínimo de vinte UH, 
dish·ibuídas em quatro apartamentos simples e dezesseis duplos) ; 

+ Restaurante com banheiros sociais, cozinha, copa e bar; 

+ Area para funcionários (refeitório, área de lazer, dormitórios e banheiro~); 

+ Area resen,ada para guarda de alimentos, bebidas e material de limpeza; 

+ Area para lavar e passar roupa de cama, mesa e banho; 

+ Area isolada para armazenamelllo de combustível. 

O que determinará o tamanho do hotel é o padrão a ser escolhido pela empresa 
administradora, visto que existem outros setores que dependendo do porte do em
preendimento se fazem necessários, como: escritórios (administração, gerência e as 
equipes de manutenção e operação), abrigo de geradores, câmara frigorifica, ambu
latório, pier para embarcações, oficinas e depósitos para guardar e consertar os 
equipamentos de animação turística (botas, coletes e varas de pescaria)e outros; 
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• Funcionamento - para a perfeita operação destes empreendimentos todas as ativi
dades devem ser previamente organizadas pela administração do HS, de acordo 
com a demanda do hotel, para que os usuários tenham um ótimo atendimento nos 
seguintes serviços básicos: translado dos hóspedes do centro urbano até o HS e do 
HS até a cidade, refeições no restaurante ou nas UH (café da manhã, almoço, lan
che e jantar), atendimento do bar e da recepção, caminhadas e passeios de reco
nhecimento do local e outras atividades de atração desenvolvidas pelo hotel; 

• Relacionamento com o contexto urbano - é muito importante que um AS tenha 
nas suas proximidades centros para o abastecimento de mercadorias e alimentos ou 
para contratação de pessoal capacitado para trabalhar como: guia nos passeios e 
nas caminhadas, no atendimento médico, quando necessário, em caso de picada de 
cobras e mordidas de jacaré, assim como, nos serviços de limpeza e manutenção 
do hotel. Também deve ser analisado previamente as possibilidades de acesso 
(teiTestre, fluvial ou aéreo) para a movimentação de hóspedes e do pessoal de ser
viço ao local do HS (seja por intermédio de condições de transportes próprios do 
hotel ou pela contratação de serviços de terceiros). 

Para o perfeito funcionamento do estabelecimento hoteleiro e para o conforto dos 
turistas uma outra condição importante a ser verificada é a inexistência nas vizi
nhanças do AS de fatores negativos tais como poluição sonora, auditiva e visual 
provocada pela presença de rodovias, olarias, serrarias, fábricas ou pela ação an
trópica do homem (queimadas e desmatamentos); 

• Condições geográficas - a localização geográfica do empreendimento é definida 
na escolha do terreno, que é determinada especialmente pela presença de belezas 
naturais que deve possuir a área aonde será a implantação do AS, cada um dos fa
tores geográficos tem influência direta e indireta no projeto e na construção. A 
qualidade do solo, conforme salienta BENEVENTE (1995: 150), é relevante não 
apenas por sua capacidade suporte, mas também por suas características relaciona
das a umidade do terreno, em que a sua topografia exerce uma forte influência na 
manipulação da edificação no momento da implantação, devendo ser considerados 
os aspectos quanto à inclinação e a drenagem natural do terreno. 

Quanto a presença de vegetação nos arredores da edificação tem atuação no som
breamento da edificação atenuando a incidência dos raios solares nas fachadas da 
edificação, que por outro lado a proximidade excessiva e compacta de árvores no 
entorno do AS, pode dificultar a ventilação natural, criando condições favoráveis 
para o aumento da umidade no interior dos ambientes do hotel; 

• Condições climáticas - Pode-se dizer que os aspectos climáticos são definidos de 
antemão pela localização geográfica escolhida quando no momento da implantação 
da edificação, que possibilita a classificação de todos os fatores característicos lo
cais, que são: intensidade de chuvas, grau de incidência solar, temperatura do ar e 
orientação predominante do sol e dos ventos dominantes na região; 

Estes fatores quando bem controlados e utilizados adequadamente para a forma e a 
orientação da edificação no terreno promove a iluminação natural e ventilação dos 
espaços internos propiciando um melhor conforto ténnico e uma relativa economia 
energética para o empreendimento ecoturístico. 
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3.4. Breve discussão sobre a normalização vigente 

Sem dúvida alguma a elaboração da Matriz de Regulamentação dos Lodges criada em 
meados do ano de 1987 pela EMBRATUR trouxe inúmeros beneficios para o desen
volvimento do turismo no Brasil, porém é bom salientar que assim como qualquer 
legislação ou política implantada, o processo como um todo passa ao longo dos tem
pos por diversas modificações, provocadas por mudanças das metas de governo, 
propiciando a busca por novos investimentos ou até mesmo influenciadas pela trans
formação da sociedade, que com o progresso cultural e social vão em busca de novas 
maneiras de lazer e de descanso. 

É de conhecimento da EMBRA TUR que o ecoturismo praticado no Brasil ainda é 
desordenado, impulsionado na maioria das vezes por interesses financeiros de poucos 
grupos, situação agravada mais ainda pelas leis antigas que dificultam as atividades 
ecoturísticas, visto que não existe uma legislação específica para o ecoturismo, porém 
esta problemática já foi detectada pelos órgãos que administram o turismo brasileiro, 
como podemos observar na Figura 2.2, (no Capítulo 2) que relaciona os principais 
problemas que o turismo no Brasil enfrenta atualmente. 

Todavia, o primeiro passo para o melhoramento desta situação já foi dado com a ela
boração das Diretl'izes para uma Política de Ecoturismo para o Brasil (documento 
elaborado em Brasília na EMBRA TUR & mAMA em 1994 por um grupo de trabalho 
interministeríal envolvendo o MICT e o MMA). Atitudes como esta tomada pela 
EMBRA TUR, podem também serem encontradas em outras secretarias de turismo 
espalhadas no Brasil, em caso especial menciono a EMANTUR, que recentemente 
elaborou o Plano de Ação para a atual gestão, em que dentro das metas traçadas pre
vê a reestruturação da atual matriz que classifica os Nojamentos de Selva existentes 
no Estado do Amazonas. 

Atualmente segundo informações fornecidas pelo Sr. Luiz Carlos Bodstein (em 
ANEXO A)1

, a normalização que regulamenta os meios de hospedagem de turismo 
do tipo ambiental e ecológico (CNTur N°. 23/87) encontra-se em reformulação pelo 
Arq. Sebastião Botelho Nogueira (do Departamento de Diretoria de Economia e Fo
mento - DIREF), tendo sabido deste fato o autor deste formulou algumas perguntas 
sobre a normalização em vigência, no qual foram remetidas para o referido departa
mento no segundo semestre de 1995, porém não foi obtida ainda hoje nenhuma res
posta. Foram relacionadas agora as principais indagações e questionamentos feitos à 
EMBRATUR: 

+ Sobre o ANEXO I : Item 11- Aspectos Físicos, Construtivos e Ambientais; 

• Existe na EMBRA TUR algum mapa de localização das áreas de selva densa da 
Amazônia, designando regiões favoráveis para a implantação dos Nojamentos 
de Selva? 

Devido a crescente procura por parte de empresários e investidores para a im
plantação de empreendimentos na Amazônia se faz necessário o levantamento das 
principais áreas de interesse pm·a o desenvolvimento de atividades ecoturísticas 
na região com aprovação dos órgãos estaduais e federais. 

' Chefe do Departamento de relações com o Mercado - DEREM. da Empresa Brasileira de Turismo -
EMBRATUR do Rio de Janeiro. Comunicação pessoal. feita pelo oficio W . 305, Rio de Janeiro. 
15/08/95. 
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• Existe uma distância mínima exigida para a construção de um "Lodge" do cen-
tro urbano mais próximo ? 

Atualmente os hotéis de selva encontrados na Amazônia cobrem uma faixa muito 
grande de localização, tendo um inten•alo que varia de 30 à 830km de distância 
de Manau/, demonstrando assim uma.falta de critério no que diz respeito a dis
tância mínima e máxima a ser seguida para a implantação destes empreendimen
tos na região. 

• Como podemos construir um "Lodge" sem interferir no meio-ambiente ? A 
própria implantação do empreendimento já não constitui uma interferência? 
Quais são os principais parâmetros exigidos pela EMBRA TUR para que o pro
jeto arquitetônico do " Lodge " esteja integrado à paisagem local ? 

Esta pergunta é uma das maiores preocupações dos empresários que desejam in
vestir neste ramo, ou até mesmo dos proprietários dos AS existentes que querem 
mnpliar os seus estabelecimentos hoteleiros, quase que a maioria deles e dos 
profissionais que são procurados para desenvolver os projetos arquitetônicos 
sentem dificuldade na elaboração do projeto de implantação pela falta de parâ
metros pré-definidos pelos órgãos competentes vinculados ao meio ambiente, 
mesmo porque estas informaçtJes servem de amparo e suporte para a pe1jeita in
teg~·ação do hotel com o seu entomo físico. 

• Que tipos de dificuldades de acesso são exigidas pela EMBRATUR para que 
haja a implantação de um "Lodge" ? 

Cada AS em operação 110 Amazonas possui sua característica própria, porém a 
maioria deles tem como principal acesso o fluvial, assim como outros têm seus 
acessos com a conjugação de meios de tramportes terrestres, ou até mesmo aére
os, pois o que determina a escolha do tipo de acesso num dado período são os 
fatores geog~·á,ficos (existência de rios, rodovias etc.) e da constante variação das 
condições climáticas da região (época das vazantes e cheias dos rios amazônicos) 
que por sua vez delimitam o uso de rios e rodovias. 

Logo, é de se e.~perar que cada hotel deva ter um planejamento para atender a 
demanda anual de turistas, que entretanto todas estas dificuldades tem que ser 
devidamente estudadas e analisadas pelos órgãos de turismo, para que não seja 
cometida nenhuma infração, 11111lta ou pena no momento da classificação do 
mesmo, por não cumprirem certas exigências estabelecidas na normalização. 

+ Sobre o ANEXO fi : Características obrigatórias diferenciadas para os meios 
de hospedagem de tul'ismo do Tipo Ecológico ; 

• O que significa "área protegida e de interesse turístico" para a localização dos 
"Lodges"? 

A EMBRA TUR estabelece que os AS devam ser localizados em regiiJes com bele
zas naturais ainda preservadas, porém inexiste um mapeamento que estabelece e 
zoneia dentro da Amazônia Legal Brasileira as áreas que podem ser desenvolvi
das atividades ecoturísticas, um estudo deste gênero é de fundamental importân
cia tanto para a fiscalização do IBAMA e do !MA, quanto para as secretarias 
estaduais de turismo no auxílio aos empresários que desejam implantar novos 
empreendimentos ecoturísticos na região amazônica. 

1Bascado nas informações de ISTO É. A Amazônia deles, Suplemento Turismo, 15/12/93, p. 68-73 . 
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• Quais foram os critérios estabelecidos pela EMBRA TUR para que o "Lodge" 
tenha 70% da área edificada - construída com materiais próprios da região ? 

Esta exigência é importante que se faça para promover a utilização de recursos 
naturais disponíveis e em abundância na região aonde será construído o AS, as
sim como permite o desenvolvimento de inovações tecnológicas de outros siste
mas construtivos, porém os pm·âmetros necessários para a obtenção do percen
tual exigido na relação acima, é ainda de difícil mensura e compreensão. 

• Quais são os materiais típicos da Região Amazônica mais utilizados para a 
construção dos Alojamentos de Selva ? 

Seria muito importante para os profissionais ligados ao ramo de engenharia e 
arquitetura que tivesse à disposição na EMBRATUR ou nos órgãos estaduais li
gados ao ecoturismo algum trabalho ou pesquisa embasados em casos já existen
tes, que relacionassem os principais materiais regionais que podem ser emprega
dos na construção destas edificações. Pois a partir de um levantamento desta 
natureza a elaboração de um projeto arquitetônico de um HS não seria tão difícil 
de se fazer pelo corpo técnico contratado. 

• Uma outra característica obrigatória feita pela EMBRATUR é que a arquitetura 
dos AS sejam semelhantes às das construções típicas da região, quais os exem
plos de arquitetura amazônica? 

Já que, podemos encontrar de localidade para localidade na Amazônia vários ti
pos de arquitetura identificadas com a região empregando materiais diferentes, 
conforme evidenciado em SOUSA et a/. (1994:27), é extremamente necessária a 
sistematização de informações em um banco de dados, se possível, informatizados 
em rede com acesso à EMBRA TUR e os órgãos de turismo estaduais, aonde se
jam elaborados os principais tipos de arquiteturas vemaculares que foram mais 
empregadas na concepção arquitetônica dos hotéis existentes e as suas devidas 
localizações dentro da Região Amazônica. 

• Por que é vetada a retirada de qualquer espécie de flora existente na região para 
a construção dos "Lodges" ? visto que, de acordo com o 2°. item da matriz, 
exige que os hotéis devem possuir 70% de área construída com materiais típicos 
da região? 

É pelfeilamente compreensível que na fase de implantação de um AS a natureza 
deva ser minimamente agredida, porém é também indiscutível a necessidade que 
os construtores locais façam uso de materiais abundantemente disponíveis nas 
proximidades da obra (madeira e folhas de palmeiras nativa5) aproveitados como 
material de construção civil, porém o que deve ser observado e devidamente fis
calizado pelos órgãos federais e estaduais é que seja mantido o conceito de sus
tentabilidade dos recursos naturais da região, para que promova o crescimento 
econômico da região aliada à uma exploração consciente. 

Apesar do Sr. Sebastião Nogueira, através da EMBRA TUR, não ter enviado resposta 
oficial quanto aos questionamentos encaminhados, é importante salientar que estas 
observações feitas aos responsáveis que estão no momento reestruturando a normali
zação vigente tem a finalidade de colaborar para uma melhor compreensão da atual 
situação em que se encontram os hotéis de selva que já existem na Amazônia, posto 
que por meio deste trabalho busca-se detectar também os aspectos legais faU1os que 
indiretamente amparam o desenvolvimento de um ecoturismo desordenado no Brasil. 
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4. Levantamento dos Hotéis de Selva (HS) do Estado do Amazonas 

O cenário do turismo amazonense na década de noventa ainda está muito distante 
daquele desfiutado nos anos 80, pois a grande quantidade de turistas que desembar
cava no Estado vinha com a intenção de fazer compras na Zona Franca de Manaus; 
situação esta, que nos dias de hoje dificilmente voltará a acontecer, devido a facilidade 
de comprar produtos importados em nações vizinhas (como no Paraguai por exem
plo), bem como pela abertura da economia nacional à compra via correspondência de 
artigos de outros países. 

Embora a entrada de turistas esteja decrescendo devido a problemas econômicos e 
sociais no Brasil, o Amazonas ainda assim constitui o mais antigo e principal pólo de 
turismo da Região Norte, seja para poucos turistas brasileiros que gostam de passar 
as férias fazendo compras, seja para os estrangeiros que desejam conhecer pessoal
mente a exuberante e exótica hiléia amazônica. E é por esta razão que atualmente nas 
proximidades da cidade de Manaus concentra-se a grande maioria dos meios de hos
pedagem ecológicos conhecidos também por ecolodges. 

Apesar da enom1e extensão da floresta e da inúmera quantidade de rios que cortam a 
vegetação amazônica, a quase totalidade dos HS está reunida numa estreita faixa ao 
longo do Rio Negro, conforme pode ser observado na Figura 4.1. 

FIGURA 4. L - Atual mapa de localização dos Ecolodges; Fonte: Adaptado do cncarte da 
EMANTUR (1996). 
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Segundo explica ROCHA (1994a:37), os hotéis de selva amazonenses estão concen
trados nessa localidade por vários motivos, entre os principais temos: 

• A proximidade estratégica com a capital Manaus, propicia condições favoráveis 
para a recepção de seus hóspedes, pela diversidade de hotéis, um aeroporto inter
nacional, um porto flutuante, capaz de receber navios de grande porte em qualquer 
época do ano, e pela existência de vias de acesso, dificeis de serem encontradas em 
outras regiões da Amazônia, além dos vários pontos turísticos que a cidade possui; 

• Nas águas do Rio Negro protagonizam-se as mais belas paisagens naturais do Es
tado: o encontro das águas negras com as barrentas do Rio Solimões, a presença 
do Arquipélago Fluvial de Anavilhanas, a riqueza da flora e da fauna típicas que se 
desenvolvem na vegetação possibilitando fácil observação pelos turistas e as diver
sas cachoeiras e praias de areia branca que se formam ao longo dos rios, igarapés1 

e lagos que perrneiam a floresta amazônica; 

• Em virtude das cheias anuais dos rios amazônicos, de Janeiro à Junho, as águas 
que avançam sobre a mata arrastam toneladas de folhas em decomposição. Todo 
este material orgânico (húmus), além da série de sais minerais, depositam-se no 
fundo dos rios fonnando o ácido húmico, que é o principal responsável pela colo
ração escura das águas do Rio Negro. Devido a assepsia natural das águas, con
forme salienta DIAS ( 1995 :98), produz uma alta acidez impossibilitando a repro
dução de pernilongos2 e mosquitos, assim como também a sobrevivência de outros 
temíveis insetos (os transmissores da malária e da cólera): Sendo esta a razão que 
uma grande quantidade de visitantes preferem pernoitar próximos ao Rio Negro, 
para desfrutarem as férias com conforto e segurança; 

O ecoturismo na Amazônia a cada ano se fortalece e se desenvolve devido ao interes
se do homem contemporâneo, a nível nacional e internacional, pela descoberta e pela 
valorização da natureza, acrescido da pluralidade de atrações e estímulos oferecidos 
pela região; que por sua vez, dilatam os limites do pólo turístico de Manaus e de toda 
a área que a circunda, tomando o Amazonas um segmento do turismo ecológico 
brasileiro consolidado e organizado. Entretanto, com um imenso potencial a ser ex
plorado e, conseqüentemente a ser desenvolvido. 

4.1 Características gerais dos hotéis de selva 

De acordo com as últimas informações concedidas pelo Órgão Oficial de Turismo no 
Amazonas (EMANTUR), existem atualmente no Estado cerca de quinze hotéis de 
selva, sendo que destes, sete encontram-se já classificados pela EMBRATUR e oito 
em procedimento de classificação, assunto que será abordado mais adiante. 

A principal e comum característica entre todos os HS está na localização de suas 
acomodações. Os hotéis encontram-se em áreas úmidas de densa vegetação, perto de 
rios ou de lagos amazônicos, onde a natureza e a riqueza da fauna podem ser obser
vadas durante a permanência dos turistas, por meio dos programas oferecidos pelos 
hotéis, tal como focagem noturna de jacarés, caminhadas na mata, observação de pás
saros e animais selvagens, pescaria de piranhas e tucunarés ou até mesmo visitação 

1 Estreitos canais naturais entre duas ilhas, ou entre uma ilha e a terra firme. 
2 Insetos conhecidos na região amazônica como campanàs. 
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em alguns povoados próximos aos alojamentos, que constituem verdadeiros berços da 
cultura e dos hábitos dos caboclos amazônicos. 

Como descrito brevemente no Capítulo l, nos últimos anos o Amazonas (dentre os 
nove Estados que compõem a Região Amazônica) é o que apresenta uma razoável 
rede de se1viços especializados no turismo ecológico. A maior parte dessa estrutura é 
composta por uma elevada quantidade de empreendimentos turísticos implantada na 
Amazônia, que conforme o poder aquisitivo dos turistas e do nível de conforto e se
gurança que desejam ter nas suas permanências em terras brasileiras, podem optar em 
se hospedar nos seguintes alojamentos de selva: 

4.1.1. Acajatuba Jungle Lodge 

Está situado no Município de Iranduba, à margem direita do Rio Negro, no Lago 
Acajatuba, 60km distante de Manaus, (veja a Figura 4.2). Foi classificado na categoria 
Ecológico Standard e segundo DIAS (1995 :98), operando desde 1989 o Hotel Acaja
tuba, no rol dos HS amazonenses, é uma boa altemativa para turistas que desejam se 
hospedar em ambiente rústico e não muito distante de Manaus. 

IRANOUBA 

RIO S;)UMÓES 

PARQUE 
ECOLOGICO 

OOJANAUARY FIGURA 4.2. - Mapa de 
localização do Acajatuba 
Jungle Lodge; 
Fonte: Encarte do hotel 
(1995). 

Para chegar ao lodge são oferecidos aos turistas três locais diferentes de partida via 
fluvial: da Praia da Ponta Negra (cais do HTM) a viagem dura quatro horas; do Porto 
de Manaus (no centro da cidade) a viagem é de três horas e meia; e por último, do 
Porto da CEASA (Central de Abastecimento do Amazonas S.A.) com uma duração 
de quatro horas e meia, já que no percurso o barco passa pelo "Encontro das Águas". 

Uma vantagem que o Lodge possuí no caso de uma viagem mais rápida, cerca de duas 
horas, é o acesso terrestre pela estrada que liga a cidade de Manaus à Manacapuru, 
sendo que antes necessita-se atravessar o Rio Negro (a balsa parte do Cais do São 
Raimundo, travessia com duração de 45 minutos), que após 48km de carro termina-se 
o percurso de lancha percorrendo 70km no Lago do Ubim, onde mais a frente tem 
ligação com o Lago Acajatuba, conforme pode ser visto na Figura 4.1 . 

A infra-estrutura que o Hotel Acajatuba possui é bastante simples. Todas as suas 
ambiências têm características da habitação ribeirinha, pois foram construídas com 
espécies de madeira da região e estão cobertas com folhas de palmeira nativa . Devido 
estar implantado em solo com lençol freático aflorando à superfície, o proprietário do 
empreendimento, Prof. Dr. Manoel Bessa, decidiu construir todo o alojamento sus
penso por pilotis de madeira, com altura variando de acordo com a topografia do ter
reno. 
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Uma caracteristica singular do Acajauba Jungle Lodge está na disposição das quinze 
cabanas que fazem parte do empreendimento ecoturístico. As 15 cabanas duplas, ofe
recem trinta UHs (Unidades Habitacionais), estão interligadas por três passarelas 
principais, que foram entituladas pelo proprietário como sendo a Rio Solimões, a Rio 
Madeira e a Rio Negro, representando o mapa dos rios amazônjcos. 

Como pode ser visto na Figura 4.3, nas laterais das três passarelas estão interligadas 
as cabanas, sendo que em cada uma rececebeu o nome de uma tribo indígena que 
habitava ao longo daquele rio . Na passarela Rio Negro temos as seguintes tribos: 
1itkauo, Dessano, Warikena, Tariauo, Baniwa, Ycmomami, e Maku; no Rio Madeira 
estão os: Pariutiutius, Tapuias, Maués, Mundumcus e Satere Mmve; e por último, no 
Rio Solimões estão os: Tikuua, Matis e Tukauo. 

LEGENDA: 
Rio Sollmões o 

- Rio Madeira 
- Rio Negro 
O Cabanas o 
O Mirante 

Caixa dágua 

O hotel tem como estrutura básica para o atendimento aos hóspedes as quinze caba
nas aonde os ecoturistas pernoitam, um restaurante situado na frente do hotel, com 
aproximadamente 6 metros de raio, na forma de uma grande oca (veja a Figura 4.4), 
uma recepção conjugada com o bar, um refeitório de serviço anexado à cozinha, 
dois banheiros sociais ao lado do restaurante, um alojamento, os banheiros de 
serviço, um almoxarifado e, finalmente, uma despensa aonde são armazenados, de
vidamente separados entre si, os gêneros alimentícios, o materiaJ de limpeza, a roupa
ria e os combustíveis, que abastece a bomba que succiona água para as reservatórios. 

Os ambientes que fazem parte do Lodge, foram construídos com o mesmo formato e 
partido arquitetônjco, ou seja, circular. Os ambientes têm suas coberturas cônicas 
revestidas de palha branca, toda a estrutura das edificações, do piso à cobertura, foi 
feita em madeira, cujas espécies mais utilizadas foram a ltaúba e o Cedrinho1

. Uma 
melhor descrição deste assunto será enfocada no final deste capítulo. 

1 Informações fomecidas pelo Chefe de Operação do alojamento de selva, Sr. Francisco das Chagas. 
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FIGURA 4.4. Fachada da passarela de entrada do restaurante; Fonte: Do autor (1995). 

A capacidade do hotel é de 60 leitos, onde cada quarto possui uma ou duas camas e 
um banheiro privativo. Todo o fechamento das paredes da cabana e dos banheiros foi 
feito com tábuas de (W' x 711z") pregadas verticalmente sobre uma ossatura de madei
ra (veja a Figura 4.5), enquanto que, o piso recebeu tábuas de (llz" x 711z"). Somente 
nos banheiros tiveram pisos feitos em lastro de concreto com espessura de Sem. 

FIGURA 4.5. Vista frontal de uma cabana do Hotel Acajatuba; Fonte: Do autor (1995). 



4.1.2. Amazon Village 
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Está situado à 30km de 
Manaus, nas margens do 
Igarapé Rabicho, que de
ságua no Rio Puraquequa
ra, afluente do Rio Ama
zonas, (veja a Figura 4.6), 
de acordo com a 
EMBRA TUR começou a 
operar em 1986. 

FIGURA 4.6. -Localização do Amazon Vil/age; Fonte: Encarte do Hotel ( 1995). 

Para chegar ao Lodge, os ecoturistas devem realizar a viagem em duas etapas: a pri
meira via terrestre, de micro-ônibus particular até o porto da CEASA; a partir deste 
ponto inicia-se a segunda etapa via fluvial, onde os hóspedes em barco regional co
nhecem o "Encontro das Águas" e um pequeno povoado nas proximidades do Lago 
Puraquequara. O tramfer1 total chega a durar aproximadamente duas horas e meia. 

O Amazon Village está classificado 
pela EMBRA TUR como alojamento 
do tipo Ecológico E~pecial. DIAS 
( 1995) em seu artigo, salienta que 
este hotel de selva é uma alternativa 
para hóspedes que desejam conforto e 
segurança. 

Como pode ser visto na figura ao 
lado, o hotel foi implantado bem pró
ximo às margens do igarapé, o proje
to do alojamento é constituído basi
camente por um conjunto de 16 ban
galôs e dois módulos: um deles funci
ona o setor social que é interligado ao 
outro módulo, onde funciona o setor 
de serviço, por uma passarela coberta. 

FIGURA 4.7.- Vista aérea do hotel; Fonte: Encarte do hotel (1995). 

Os bangalôs encontram-se implantados metade na lateral esquerda e metade na lateral 
direita do módulo social do hotel, onde são encontrados os seguintes ambientes: uma 
pequena loja de venda de artesanatos conjugada à recepção, (veja Figura 4.8); o bar 
com uma sala de estar, (observe a Figura 4.9); uma biblioteca que geralmente é utili
zada como área de entretenimento, (veja a Figura 4.1 O); e finalmente, o restaurante 
com dois banheiros sociais e um deck de madeira construído ao lado para banho de 
sol, conforme nos mostra a Figura 4.1 I. 

1 Termo empregado pelas empresas de turismo como sendo a transferência do turista ao hotel. 



FIGURA 4.8. -Vista parcial da sala de recepção; 
Fonte: Encartc do hotel (1995). 
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FIGURA 4.9. - Detalhe da sala c do bar; 
Fonte: Encarte do hotel ( 1995). 

Biblioteca; Fonte: Encarte do hotel 
(1995). FIGURA 4.11. -Fachada do módulo social do hotel; 

Fonte: Encarte do Hotel (1995). 

Os bangalôs foram construídos com materiais locais perfeitamente implantados sem 
agredir a vegetação circundante. São interligados entre si e aos demais setores do 
hotel por meio de passarelas feitas sobre o solo com bloquetes de concreto. Segundo 
informações recentes da EMANTUR, as acomodações do Amazon Village é compos
ta de 32 UHs com capacidade total de 60 leitos. 

Cada cabana possui dois apartamentos, com um banheiro privativo e uma varanda 
situada externamente, onde são colocadas redes para os turistas repousarem, como 
pode ser observado na Figura 4.12. Os quartos têm as janelas teladas por dentro, e 
são munidos de um mobiliário formado por uma ou duas camas de solteiro com cria
do mudo, um armário, uma cadeira e uma mesa, (veja a Figura 4. 13). 

FIGURA 4.13. -Vista intema de um ban
galô; Fonte: Encarte do hotel ( 1995). 

FIGURA 4.12. - Fachada Frontal do bangalô; Fonte: Encartc do hotel ( 1995). 
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Assim como os bangalôs, todas as outras edificações que fazem parte do complexo 
ecoturistico têm o mesmo partido arquitetônico: o formato quadrangular. Com o con
sentimento dos donos do HS, (já que foram construídos por caboclos amazônicos), os 
construtores buscaram seguir uma arquitetura própria da região. Para a estruturação 
do piso, que é elevado do solo, das paredes e da estrutura de cobertura foram utiliza
das, espécies como a Acariquara, a Maçaranduba e a Itaúba Preta; sendo esta última 
revestida com palha branca. Um exemplo desta construção pode ser visto nas Figuras 
4.14 e 4.15, que apresentam detalhes do restaurante e deck. 

FIGURA 4. 15. -
Vista interna do 
salão de mesas c 
da estrutura de 
cobertura do res
taurante do A ma
zon Vil/age. 

Fonte: Do autor 
(1995). 
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4.1.3. Amazon Lodge 

Está situado cerca de 80km distante de Manaus, na região do Paraná 1 do Rio Mamori, 
situado mais precisamente dentro do Lago do Juma, no município de Autazes, como 
pode ser visto na Figura 4.16. Inaugurado em 1980, segundo informações da 
EMBRA TUR, constitui o hotel de selva pioneiro no turismo ecológico amazonense. 
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Classificado pela 
EMBRATUR como aloja
mento de selva do tipo Eco
lógico Standard, atualmente, 
segundo informações do pro
prietário do empreendimento 
Sr. Heinz Gerth, o hotel pos
sui capacidade máxima de 24 
leitos divididos nos seus 12 
apartamentos duplos. 

A revista ISTO É (1993 :72) 
explica que o Amazon Lodge 
tem uma característica peculi
ar, é o único HS flutuante no 
padrão que está classificado. 
O hotel foi construído por 
caboclos onde empregaram a 
tecnologia regional de cons
truir habitações sobre troncos 
de Assactí, como pode ser 
visto na Figura 4.17. 

O transfer oferecido aos turistas até o 
hotel tem a duração total aproximada de 
quatro horas, e é dividido em quatro 
etapas: A primeira, de veículo do centro 
de Manaus até a CEASA (30min); A 
segunda, de barco regional do porto da 
CEASA à cidade do Careiro ( 45min); A 
terceira, via terrestre do Careiro até o 
Igarapé do Araçá ( 45min) e a última 
etapa, de lancha do igarapé até o /odge 
(uma hora e meia). 

FIGURA 4.16. - Localização do Amazon 
Lodge; Fonte: Encartc do hotel (1995). 

FIGURA 4. 17.- Vista aérea do Amazon Lodge; 
Fonte: Encarte do hotel (1993). 

1 Segundo DIAS (I 995: 104), diz-se do curso de água criado a partir da bifurcação de um rio nos 
choques das águas com uma ilha, que deságua novamente no rio de onde se originou. 
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O motivo pelo qual levam os amazônidas a construirem suas habitações flutuando 
sobre os rios, deve-se ao fato de que as palafitas1 são ótimas alternativas de moradias 
para os ribeirinhos, visto que durante as cheias, o nível das águas chega a subir 15 m 
de altura inundando parte de ilhas e margens da Floresta Amazônica. 

Construído basicamente com espécies de madeiras que possuem alta durabilidade em 
contato com a água, como a Jtaúba Preta e a Acariquara, tendo a cobertura revestida 
com palmas de Buritirancl. Atualmente o Amazon Lodge consiste num módulo cen
tral e mais outros quatro flutuantes. Centralizada em relação aos outros setores, a 
área social do lodge possui o formato de um decágono e tem dois pavimentos. No 
térreo estão situados o bar, um salão de estar, como pode ser visto na Figura 4. 18, e 
a recepção conjugada externamente a um deck de madeira. No piso superior encon
tra-se o restaurante com um amplo salão de mesas, (veja a Figura 4. 19). 

FIGURA 4. L8. -Salão da recepção; 
Fonte: Do autor (1995 ). 

FIGURA 4.19. - Vista do salão do restaurante; 
Fonte: Do autor ( 1995). 

Os apartamentos foram divididos em dois blocos de seis UHs e estão localizados um 
em cada lateral do módulo central, conforme pode ser observado no esquema da Fi
gura 4.20. Os banheiros sociais do alojamento para uso masculino e feminino são 
constituídos por três chuveiros individuais com vaso e lavatório. 

FIGURA 4.20- Desenho 
esquemático da disposi
ção dos módulos que 
compõem o Amazon 
Lodge; 
Fonte: Do autor (1996). 

O restaurante e as áreas de estar do Amazon Lodge foram construídos totalmente 
abertos, a fim de que os hóspedes pudessem desfrutar com maior liberdade da paisa-

1 Nome dado às habitações que encontram-se sobre estacarias de madeira flutuando sobre as águas. 
2 Nome vernacular da região amazônica dado as folhas de uma palmeira nativa. 
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gem e dos sons da natureza amazônica. Assim como nos quartos, os banheiros sociais 
dispõem de telas nas portas e janelas para prevenir a entrada de mosquitos. Para os 
turistas que desejam descansar em redes, na entrada principal de cada módulo de 
apartamentos encontra-se uma ampla varanda coberta, e o acesso aos quartos é feito 
por meio de um corredor situado na lateral do bloco, como mostra a Figura 4.21. 
Internamente, para maior comodidade dos turistas, cada quarto possue duas camas, 
uma mesa com cadeira e um guarda-roupa, exemplificado na Figura 4.22. 

FIGURA 4.22.- Vista interna de um quarto do 
hotel; Fonte: Do autor ( 1995). 

FIGURA 4.2 1. - Fachada de um módulo de apartamentos; Fonte: Do autor (1995). 

Na área de serviço encontram-se os seguintes setores de serviço do alojamento: a 
cozinha, logo ao lado a despensa e o almoxarifado, e na parte detrás encontram-se 
o dormitório e os banheiros dos funcionários, (veja a Figura 4.23). O setor admi
nistrativo do hotel, onde funcionam o escritório, a gerência e o alojamento dos gui
as, foi construído na frente dos banheiros sacias, como podemos ver na Figura 4.24. 

FIGURA 4.24. - Fachada lateral do Amazon 
Lodge; Fonte: Do autor (1995). 

FIGURA 4.23.- Vista dos fundos do dormitório de serviço; Fonte: Do autor: (1995). 

A rede de esgoto foi canalizada para caixas de inspeções móveis depositadas no inte
rior de canoas ancoradas atrás dos banheiros sociais e de serviço, quando cheias as 
mesmas são esvaziadas e os dejetos são enterrados em terreno apropriado. O abaste
cimento d'água do Amazon Lodge é feito através de um conjunto de bombas que 
succionam água do lago para os reservatórios que alimentam os banheiros, a cozinha 
e o restaurante. A água chega ao usuário a uma temperatura de 26 a 32°C. 

Para garantir o bem-estar dos turistas sem perturbar o ambiente natural que ali se en
contra, durante a noite é ligado um gerador de luz elétrica que fornece energia para as 
áreas sociais do complexo hoteleiro, enquanto que a iluminação interna dos aparta
mentos e da área de serviço é suprida por luz à bateria de 12volts e lampiões a gás, 
sistema este também empregado no Amazon Village e Acajatuba Jungle Lodge. 
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4.1.4. Ariaú Amazon Towers 
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Está situado à 60km de distância de Manaus, num Para
ná do Rio Ariaú, no Município do Iranduba, como pode 
ser visto na Figura 4.25. Segundo informações da 
EMBRA TUR, foi inaugurado em 1988, ROCHA 
(1994a:38) ressalta que este é o maior hotel de selva em 
operação na Amazônia, bem como um dos mais luxuo
sos e bem equipados ao ecoturismo regional. 

FIGURA 4.25. - Mapa de localização do Ariaú Amazon 
Towers; Fonte: Encarte do Hotel (1994). 

Tendo como classificação pela EMBRA TUR a categoria de Ecológico E!1pecial, 
DIAS (1995:98), descreve o Ariatí Amazon Towers como sendo um conjunto de 5 
edificios de 4 à 7 andares, construídos com a estrutura toda em madeira e erguidos 
sobre pilotis, que são interligados por passarelas suspensas de madeira que chegam, 
em alguns pontos a atingir uns 6 m de altura do solo. 

Idealizado pelo proprietário, Sr. R.itta Bernardino, decidiu que caboclos construíssem 
o hotel de selva todo ao nível da copa das árvores, pelos seguintes motivos: primeiro, 
por ser implantado em área de várzea 1; segundo, por estar elevado, fica mais próximo 
da flora e fauna amazônica, visto que a grande maioria dos pássaros e animais 
amazônicos abrigam-se geralmente nas árvores mais altas, propiciando assim aos tu
ristas um espetáculo de rara beleza e · natural. A terceira e última razão, foi 

porque o proprietário 
do empreendimento 
almejava construir um 
alojamento todo com 
madeiras da região, em 
que o turista pudesse 
dispor de vários apar
tamentos separados dos 
demais em múltiplos 
andares. 

FIGURA 4.26. - Vista frontal da torre principal do hotel; Fonte: Do autor (1995). 

O acesso ao hotel pode ser feito de três maneiras: primeira de barco regional com 
duração aproximada de três horas; segunda, em duas horas atravessando de barco o 
Rio Negro no porto do São Raimundo, depois percorre-se parte da estrada que liga 
Manacapuru à Manaus, terminando o "transfer" de lancha motorizada no Rio Ariaú 

1 Diz-se do terreno baixo e plano que margeia os rios c os lagos, que durante a época das cheias dos 
rios amazônicos tem quase que a totalidade de sua área inundada. 
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até o alojamento de selva; E a terceira, 
(vantagem que o Ariaú possui frente 
aos demais lodges) a existência de um 
heliporto, (veja a Figura 4.27), poden
do receber turistas de helicóptero numa 
viagem de apenas 30 min. 

FIGURA 4.27. - Vista parcial do heliporto 
recebendo ecoturistas para o Ariatí Amazon 
Towers; Fonte: Encartc do hotel (1994) . 

Segundo a EMANTUR, o Lodge tem hoje a capacidade para 200 hóspedes divididos 
em 130 apartamentos e 6 suítes especiais, num total de 136 UH's, que estão distribuí
dos em 3 edificios. As Torre l e 2, têm quase as mesmas características espaciais, 
pois possuem 4 andares. Nos três primeiros níveis a quantidade de quartos por andar 
com banheiro privativo varia de 9 à 11 apartamentos. A diferença que existe entre as 
duas torres encontra-se no quarto andar: a Torre 1 possui a suíte Presidencial, e a 
Torre 2, as suítes Real e Imperial. A Figura 4.28 mostra a fachada de uma das torres. 

A Torre 3 possui 7 níveis, 
sendo que os 4 primeiros 
pavimentos possuem em cada 
andar 11 apartamentos com 
banheiros, e os três últimos 
pisos encontram-se três suí
tes entituladas de: Suprema, 
Celestial e Divina. 

O sistema construtivo das 
torres seguiram o mesmo 
partido arquitetônico, ou 
seja, foram erguidas sobre 
estacas de Acariquara. Para 
a estruturação de paredes e 
pisos foram empregadas ba
sicamente a Jtaúba e a Su
cupira Vermelha; quando 
não, utilizaram outras espéci
es de madeiras com alta den
sidade; E na cobertura fize
ram sistema misto, primeiro 
executaram uma camada com 
palha de Buçu e depois re
vestiram externamente com 
folhas de zinco. 

FIGURA 4.28.- Fachada frontal da Torre 2 de apartamentos do Ariatí Amazon Towers; 
Fonte: Do autor ( 1995). 
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Ainda fazem parte do complexo hoteleiro um mirante com cerca de 40m de altura 
erguido todo em ltaúba Preta, propiciando aos turistas uma ótima visão superior da 
floresta; e a torre principal, mostrada na Figura 4.26, possui quatro andares, sendo 
que no primeiro piso situam-se um deck de madeira na frente da recepção, e na sua 
lateral uma loja de venda de souvenirs, atrás da recepção encontram-se ainda um 
ambulatório, dois banheiros sociais e os escritórios da gerência do hotel. 

No segundo andar da torre está localizado um amplo salão de lazer para o entreteni
mento dos hóspedes. No terceiro andar construiu-se um museu, uma biblioteca e um 
pequeno salão de reuniões com capacidade para 40 turistas. No quarto e último piso 
da torre principal (Torre 1) tem-se o restaurante com um bar e dois banheiros so
ciais, mostrado na Figura 4 .29. O salão de mesas do restaurante é todo telado nas 
laterais para proteger a entrada de insetos e animais para dentro do recinto, e tem a 
capacidade de atender 130 pessoas no sistema self-service. Na frente externa do salão 
existe um pequeno deck de madeira com piscina, que ao seu lado foi construída uma 
ponte toda em madeira com um vão aproximado de 20m que dá acesso a Torre 2 de 
apartamentos, como pode ser observado na Figura 4.30. 

FIGURA 4.29.- Vista parcial interna do restaurante e salão; Fonte: Do autor (1995). 

Como o hotel está implantado numa margem de um igarapé do Rio Ariaú que dá 
acesso ao Rio Negro, a ponte foi construída de maneira que embarcações de médio 
porte pudessem passar por baixo da mesma, como pode ser visto na Figura 4.31, visto 
que durante a época das cheias dos rios, esse igarapé serve de caminho para os barcos 
conduzirem mais rápido os turistas de Manaus ao /odge e vice-versa. 

Uma das características singulares que o Ariaú possui é a "Casa do Tarzã". Trata-se 
de uma casa de madeira de 13m2 construída no topo de uma árvore, uma Castanha
rana, com cerca de 25m de altura, (veja a Figura 4.32). Na estrutura de sustentação 
da escada de acesso, nas paredes e no piso foi empregada a ltaúba Preta. 



FIGURA 4.30. - Vista superior do deck e da 
ponte; Fonte: Do autor (1995). 

FIGURA 4.31. - Vista inferior da ponte; 
Fonte: Do autor (1995). 

FIGURA 4.32. - Detalhe da parte inferior da 
Casa do Tarzã; Fonte: Do autor (1995). 



'' • 

74 

Completando, as ambiên
cias que integram o HS, 
dizem respeito ao setor de 
serviço, aonde atualmente 
trabalham cerca de 80 
funcionários. A prepara
ção da comida do hotel é 
feita basicamente num 
edificio que possue 3 an
dares e está situada atrás 
da Torre 1, (veja a Figura 
4.33). Nesta torre funcio
nam os seguintes setores: 
no primeiro pavimento, o 
almoxarifado e a despen
sa; no segundo, estão o 
refeitório de serviço e 
logo ao lado um dormi
tório de funcionários; no 
terceiro pavimento está a 
área para lavagem e pre
paração dos alimentos, 
onde a cozinha é interli
gada ao bar por meio de 
uma passarela. 

FIGURA 4.33. -Fachada frontal da torre de serviço e parte da passarela suspensa que liga a 
cozinha ao bar, localizado no quarto andar da torre principal; Fonte: Do autor (1995). 

No ponto central do alojamento de selva pode ser encontrado um grande orquidário 
e um pequeno zoológico onde são criados animais que foram apreendidos pelo 
mAMA e são entregues à gerência do hotel, a fim de que lá eles sejam reabituados a 
natur~za. amazônica: c<;>mo exemplo, podem ser encontradas araras, papagaios, vea
dos, várias espécies de pássaros, macacos e até mesmo cobras não venenosas. 

Ainda fazendo parte da área de serviço do Lodge, nas proximidades da torre principal 
encontram-se: o pier, mostrado na Figura 4.34, o dormitório e os banheiros de 
serviço, a área de lazer dos funcionários, o depósito de materiais e equipamentos 

para pescaria e canoagem, como va
ras de pesca e coletes salva-vidas, 
uma oficina mecânica, uma marce
naria, um abrigo para guardar 3 ge
radores de energia, todo executado 
em concreto armado e 2 reservatóri
os de combustível, um para armaze
nar diesel e o outro para gasolina. 

FIGURA 4.34. -Vista do pier de embar
cações do Ariaú Amazon Towers. 
Fonte: Encarte do Hotel (1994). 
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Está localizado próximo a 
Manaus, ou seja, a cerca de 
20km de distância, na margem 
esquerda do Igarapé Tarumã
Açu, mostrado na Figura 
4.35. Com uma área de 
1800ha o Ecopark, desde 
Outubro de 1991, começou o 
funcionamento do Centro de 
Reabilitação de Primatas 
Amazônicos, com intuito de 
desenvolver projetos científi
cos com a participação de 
biólogos e zootécnicos bus
cando a reintrodução de ani
mais na floresta, já que muitos 
deles eram mantidos anteri
ormente em cativeiro. 

FIGURA 4.35. - Mapa de locali
zação do lodge; Fonte: Encarte 
do hotel (1995). 

Em julho de 1995 foi inaugurado o hotel de selva do Amazon Ecopark, que atualmen
te encontra-se em fase de classificação pela EMANTUR. Segundo dados da 
EMBRA TUR, o alojamento tem 20 cabanas triplas com capacidade de 1 00 leitos dis
tribuídos em 60UH's que compõem o empreendimento ecoturístico. 

« ~ -. . 

O hotel oferece aos ecoturistas variados 
pacotes turísticos que tem sua partida e 
chegada, no pier do Hotel Tropical de Ma
naus. A viagem de barco tem duração de 40 
minutos e a chegada no Ecopark é feita 
num flutuante localizado às margens do 
Igarapé Tarumã-Açú, (veja a Figura 4.36). 

FIGURA 4.36. - Vista do pier de chegada ao 
Amazon Ecopark; 
Fonte: Do autor (1994). 

O complexo hoteleiro tem uma infra-estrutura formada por um restaurante no forma
to cônico, capaz de atender 180 pessoas; a cobertura tem um raio aproximado de 9m, 
teve a estrutura executada com diversas espécies de madeiras e o revestimento feito 
com folhas de uma palmeira nativa chamada Buritirana, como pode ser visto na Figu
ra 4.37. Ainda fazendo parte da área social tem-se os /obbies 1 e 2. No lobby 1 são 
encontradas uma ampla sala de estar conjugada à recepção, o escritório da gerên
cia do lodge e os banheiros sociais; já no lobby 2 funcionam o bar, um salão de 
lazer e uma área de venda de artesanato e livros bibliográficos sobre a Amazônia. 
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Como o restaurante foi 
construído em uma área 
onde o solo é elevado 
uns 20m do nível das 
águas, o acesso ao salão 
de mesas é feita por 
uma escada de troncos 
de madeira. 

FIGURA 4.37. - Fachada 
frontal do restaurante do 
hotel ; 
Fonte: Do autor ( 1995). 

Projetado e executado pela construtora Da Vinci Engenharia Ltda, o partido arquite
tônico escolhido para o alojamento de selva buscou seguir a idéia de um vilarejo ri
beirinho, pois todas as vinte cabanas foram construídas com madeiras da região 
amazônica, sendo elevadas do terreno por pilotis, como pode ser visto na Figura 4.38. 
Empregaram principalmente a Acariquara, a Jacareúha, o Angelim Pedra e a ltaúba. 
A cobertura feita em duas águas teve no seu revestimento o emprego de dois tipos de 
folhas de palmeiras nativas: a Palha Branca e a Caranaí do Mato ou Acaranã. 1 

FIGURA 4.38. -Fachada principal de uma cabana com três quartos do Amazon Eco
park, a sua cobertura é de palha branca; Fonte: Do autor (1995). 

As cabanas são interligadas entre si e as outras ambiências do hotel por meio de cami
nhos abertos sobre o solo na vegetação fechada sem agredir o entorno fisico. 

1 Nomes vernaculares da região amazônica dado às folhas de algumas espécies de palmeiras nativas. 
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Cada cabana possui três apartamentos, a disposição do 
mobiliário varia de acordo com a quantidade de camas 
como mostra a Figura 4.39 que 
mostra um modelo interior de 
um apartamento. Cada quarto 
possui ar condicionado, um ba
nheiro privativo e uma pequena 
varanda, situada na frente da 
cabana, onde os hóspedes po
dem descansar em redes. A Fi
gura 4.40 mostra parte da va
randa externa de urna cabana. 

FIGURA 4.39. - Vista interna de um 
quarto; Fonte: do autor ( 1995). 

FIGURA 4.40. - DetaUte parcial da varan
da de uma cabana; Fonte: do autor (1995). 

A área de lazer para os turistas, foi construída bem próxima à nascente de um igarapé. 
Possui um salão coberto onde os hóspedes podem assistir a atrações musicais da regi
ão, já que dentro do salão há diversas mesas com cadeiras. Em frente ao salão existe 
um deck de madeira para os que desejam tornar banho de sol, (veja a Figura 4.41). 

Para a perfeita operação do alojamento, a área de serviço foi divida nas seguintes de
pendências: urna copa-cozinha, que está localizada atrás do restaurante e interligada 
ao salão de mesas através de uma passarela coberta. Lá funcionam o setor de limpeza 
de frutas e de verduras e a preparação dos alimentos, ao lado, encontram-se a des
pensa e o almoxarifado, onde são armazenados os gêneros alimentícios e o material 
de limpeza, possuindo ainda a rouparia do hotel, com a área para a lavagem e seca
gem das roupas de cama e mesa do hotel de selva. 

Finalizando o setor de serviço, localizado distante da área social, foram construídos o 
dormitório dos funcionários e o abrigo para o gerador de energia, exceto o dormi
tório, todos estes ambientes foram construídos com piso e paredes em alvenaria, sen
do porém cobertos com palha de Cm·anaí do Mato ou Acaranã. 



4.1.6. Anavilhanas Creek Jungle Hotel 
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Alojamento localizado mais prmumo 
ao exuberante Arquipélago de Anavi
lhanas, no Igarapé do Marajá. Sua 
distância é cerca de 60km à noroeste 
de Manaus, no município de Novo 
Airão, como mostra a Figura 4.42. O 
acesso ao hotel é feito somente via 
fluvial através de lanchas que saem do 
porto do São Raimundo, cais localiza
do próximo ao centro da capital, o 
trajeto dura 2 horas e 30mjn. Sua 
construção iniciou em Junho de 1994. 

FIGURA 4.42. - Mapa de localização do 
Anavilhanas Creek Jung/e Lodge; 
Fonte: Encarte do hotel ( 1995). 

Como foi inaugurado em Fevereiro de 1995, ainda encontra-se em fase de classifica
ção pela EMANTUR. Segundo a EMBRA TUR, tem a capacidade para receber 60 
turistas nos seus 30 bangalôs. Assim como os quartos, os diversos ambientes que fa
zem parte do hotel foram implantados às margens de um igarapé, (veja a Figura 4.43). 

LEGENDA: 
O - restaurante 
C]- recepção 

-cabanas 
-área de serviço 

181 - casa da gerência 
O - pier e piscina 
• - reservatório dágua o- passarelas • 

FIGURA 4.43. - Esboço da disposiç.-1o dos ambientes que compõem o Anavi/hanas Creek 
Jungle Lodge; Fonte: Do autor ( 1996). 

Projetado pelo arquiteto José Martins da Rocha, este alojamento foi um dos poucos 
constmído com capital estrangeiro. Segundo o proprietário do empreendimento, o 
francês Stephan Fontanel, apesar da Amazônia constituir uma região propícia para o 
ecoturismo, são poucos os empresários locais que investem no setor turístico brasilei
ro. Este complexo hoteleiro seguiu rigorosamente as exigências estabelecidas pela 
EMBRA TUR: o projeto do hotel tem características construtivas e arquitetônicas 
similares à de uma vila de pescadores, facilmente encontrada ao longo das margens 
dos rios amazônicos, como pode ser observado na disposição dos bangalôs mostrados 
na Figura 4.44. 
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FIGURA 4.44. -Vista do igarapé e de algumas cabanas do lodge; Fonte: Do autor ( 1995). 

Em frente ao hotel encontra-se flutuando no igarapé um pie r para a atracação 1 das 
lanchas que trazem os hóspedes até ao alojamento: o flutuante ainda dispõe de um 
pequeno chapéu de palha, um bar e uma piscina de fibra de vidro para os turistas 
contemplarem com conforto a paisagem local, como pode ser visto na Figura 4.45. 

FIGURA 4.45. -Detalhe parcial da piscina e do pier de atracação das embarcações que che
gam até ao Anavilhanas Creek; Fonte: Do autor (1995). 

Em frente ao pier, subindo uma grande escadaria de madeira, chega-se a área social 
do Lodge. Ao lado direito encontra-se um restaurante com bar, e ao esquerdo a 
recepção, que possuem o formato circula. Tiveram no piso e na estrutura de cobertu
ra o emprego de madeiras regionais como a Rabo de Arraia, a Cupitíba e a Acariqua
ra, entre outras espécies utilizadas. As suas coberturas são cônicas, com a aparência 
de duas grandes ocas indígenas, mesmo porque os donos do hotel decidiram empregar 
folhas de Buçu no revestimento das coberturas para que esteticamente fossem iguais 
às construções tipicamentes amazônicas, como pode ser visto na Figura 4.46. 

1 Segundo BUENO ( 1986), ação de amarrar uma embarcação à terra. 
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FIGURA 4.46.- Fachada lateral do restaurante do lodge; Fonte: Do autor (1995). 

Ao lado do balcão da recepção funciona uma pequena loja de venda de artesanatos 
indígenas, e logo na entrada da recepção há um salão de espera onde os hóspedes 
podem descansar em cadeiras e redes ao chegarem de viagem, (veja a Figura 4.47). 

O projeto arquitetônico do alojamento previa o total de 30 UHs; entretanto, foram 
construídas inicialmente somente 20 cabanas, cada uma com área aproximada de 
24m2

, sendo que dois meses após o inicio de operação, os proprietários do empreen
dimento decidiram concluir os outros 1 O bangalôs restantes, porém como internamen
te os primeiro quartos que foram construídos eram bastante espaçosos, diminuindo a 
área interna para 15m2 . 

As cabanas estão situadas uma ao lado da outra e são interligadas entre si e à área 
social do hotel por meio de passarelas no solo preenchidas com seixo rolado, como 
pode ser visto na Figura 4.48. Como as varandas dos quartos estão voltadas para 
margem do igarapé, propiciam aos hóspedes uma bela visão da natureza amazônica. 
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FIGURA 4.48. -Vista parcial dos maiores bangalôs do /odge ; Fonte: Do autor ( 1995). 

Cada bangalô é equipa
do com ar condicionado 
e com mobiliário consti
tuído basicamente Por 
uma ou duas camas, um 
guarda-roupa, urna 
mesa com cadeira e 
dois criados mudos. 

Internamente os a par_ 
tamentos foram forra
dos com lambris de 
madeira, e em cada 
quarto possui um ba
nheiro que foi executa
do todo em alvenaria 
internamente as parede~ 
foram revestidas com 
cerâmica, e externamen
te, pregaram horizon
talmente tábuas. 

O lavatório e chuveiro 
estão em recinto inde
pendente da área que 
tem o vaso sanitário 
disposição que pode se; 
vista na Figura 4.49. 

FIGURA 4.49. -Vista interna de um bangalô. A porta situada a esquerda dá acesso à área de 
banho e a porta à ctireita dá acesso ao ambiente que encontra-se o vaso sanitário; 
Fonte: Do autor (1995). 
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Assim como o restaurante e a recepção, os trinta bangalôs foram construídos de ma
deira elevados do solo por pilotis, utilizadas as mesmas técnicas construtivas e mate
riais para a confecção do piso, das paredes e da estrutura de cobertura, sendo que as 
coberturas da cabanas foram executadas planas com duas águas, (veja a Figura 4.50). 

FIGURA 4.50.- Fachada dos fundos de um bangalô menor; Fonte: Do autor (1995) . 

No restaurante, além 
do bar existem também 
dois banheiros socias 
e uma churrasqueit·a. 
Atrás do salão de me
sas foram construídas 
em alvenaria uma 
copa, para a lavagem 
de louças e a limpeza 
de frutas e verduras e a 
cozinha para o preparo 
dos alimentos, (veja a 
Figura 4.51), o refei
tório de serviço locali
za-se atrás da cozinha. 

FIGURA 4.51 . -Vista interna da cozinha do restaurante; Fonte: Do autor ( 1995). 
Ao lado da copa estão situados a despensa, para guardar os gêneros alimentícios e 
um depósito para o armazenamento das bebidas e dos materiais de limpeza. Atrás da 
churrasqueira existe uma área que serve para preparação dos churrascos. O escri
tório da gerência, os dormitórios e os banheiros dos funcionários, bem como a 
rouparia foram construídos em alvenaria atrás da recepção. 
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4.1.7. Apurissawa Jungle Lodge 

Está situado a 60km de Manaus, nos paralelos 2°50' Sul e 60°30' Oeste, foi implan
tado próximo à uma ilha do Rio Cuieiras, como pode ser visto na Figura 4.52, locali
zado próximo ao município do Novo Airão, segundo o proprietário, Sr. Miguel Ro
cha da Silva, o lodge começou a operar em Junho de 1993. Apesar de ser um HS pe
queno é bastante aconchegante e como descreve ROCHA (l994a:38), possui muitas 
opções de passeios por estar localizado próximo ao Arquipélago de Anavilhanas. 

FIGURA 4.52. - Localização do Apurissmva Jungle Lodge; Fonte: Do autor ( 1995). 

O Lodge ainda está em fase de classificação pela EMANTUR. Todavia tem a capaci
dade para receber 14 turistas, nos 7 apartamentos que possui. O acesso ao hotel só 
pode ser via fluvial e o trajeto total tem a duração de 4 horas de barco regional. DIAS 
( 1995: I 02) ressalta que o Apurissawa Jungle Lodge é uma opção de hospedagem 
simples; porém, com conforto, em que a maior clientela deste hotel é de estudantes 
estrangeiros, pois seus pacotes turísticos são oferecidos a preços acessíveis. 

O principal módulo do HS é um flutuante, com cerca de 176m2
. Foi construído sobre 

toras de Assacú, e suas paredes foram feitas tipo sanduíche, tendo internamente um 
preenchimento com placas de isopor e revestidas em ambos os lados, com tábuas de 
Sucupira Vermelha ou Angelim Pedra. Exceto o piso dos banheiros que é de concre
to, todo o piso do flutuante é de madeira. Na cobertura foi empregado telhas de zin
co, como mostra a Figura 4.53 . O flutuante é composto de uma recepção, que fica 
situada logo em frente às 7 suítes ligados por um corredor central. Cada quarto pos
sui um banheiro privativo munido de vaso sanitário, lavatório e chuveiro, interna
mente os quartos oferecem aos hóspedes uma ou duas camas, um guarda-roupa e uma 
mesa com cadeira. 
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Ao lado do alojamento de apartamentos encontra-se anexado, por meio de uma passa
rela de madeira, um outro flutuante. Possui piso construído com tábuas de madeira e 
coberto com palmas de Buritirana, (veja a Figura 4.54)., Lá funcionam o restaurante 
e um salão de refeições existente na frente da cozinha, (veja a Figura 4.55). 

FIGURA 4.54. - Vista do flutuante onde funciona o restaurante; Fonte: Do autor (1995). 
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A cobe11ura foi isolada 
termicamente com placas 
de isopor . Internamente, 
os apartamentos foram 
forrados com lambril de 
madeira. 

Apesar das janelas não 
serem teladas, sobre cada 
cama de casal ou beliche 
foi colocado um cortinado 
tipo "mosquiteiro" , para 
impedir que os pernilon
gos incomodem o descan
so dos hóspedes durante à 
noite, (veja a Figura 4 .56). 

FIGURA 4.56. - Vista inter
na de um apartamento duplo 
c do cortinado sobre as ca
mas; Fonte: Do autor 
(1995). . 

Atualmente o Apurissawa Jungle Lodge encontra-se em fase de ampliação, pois o 
proprietário decidiu construir, nas margens da ilha logo em frente ao flutuante de 
apartamentos, um chapéu coberto com fibras de Piaçava onde funcionará o restauran
te, uma pequena cozinha e um bar, todos feitos em alvenaria, (veja a Figura 4.57). 

FIGURA 4.57. - Lateral da cobertura do futuro restaurante; Fonte: Do autor( 1996). 
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Está situado a l82km à Nordes
te de Manaus, foi implantado 
numa ilha do Rio Urubu, locali
zado próximo ao município de 
Silves, como pode ser visto na 
Figura 4.58. Segundo informa
ções do proprietário, Sr. Jean 
Paul, em 1990 teve o iniciou-se 
o funcionamento do Amazon 
Camp, que atualmente serve 
corno alojamento de funcionári
os para o Amazon Swiss Lodge, 
que só veio operar em 1993. 

FIGURA 4.58. -Localização do lodge, que está próximo de três cachoeiras: a de Iracema, a 
de Lindóia e a de Caracaraí; Fonte: Encarte do hotel (1995). 

Mesmo encontrando-se em fase de classificação pela EMANTUR, atualmente o Ama
zon Swiss Lodge funciona com a capacidade para atender 24 turistas nos seus 12 
apartamentos. Para chegar ao hotel é oferecido um transfer com a duração total de 
3h, iniciando com um percurso terrestre de 184km na AM-O I O, rodovia que liga Ma
naus à Itacoatiara, tenninando a viagem de lancha ou barco pelo Rio Urubu. 

Construído por caboclos da região, o aloja
mento é constituído basicamente por dois mó
dulos, como pode ser observado na Figura 
4.59. Em um dos módulos está localizado: o 
restaurante com um salão para 20 mesas, uma 
loja para venda de artesanato regional, o bar, 
dois banheiros sociais, a cozinha e o almo
xarifado. E no outro módulo encontram-se os 
apartamentos em que cada um possui um 
banheiro privativo. 

FIGURA 4.59.- Vista aérea da ilha onde encontra-se o hotel; Fonte: Do autor (1995). 

A arquitetura do restaurante assemelha-se a uma grande oca indígena, pois a cobertu
ra possui um formato cônico onde foi empregado como revestimento as folhas de 
Palha Branca. Por estar implantado próximo as margens do Rio Urubu, teve que ser 
construído elevado do solo por pilotis de madeiras locais, onde foram utilizadas a 
Acariquara e a Itatíba. Para maior segurança dos hóspedes, contornando o piso de 
madeira do salão de mesas fez-se um peitoril com pequenos troncos de árvores, (veja 
a Figura 4.60). Na cozinha, no bar e na loja de venda de souvenirs as paredes foram 
executadas de alvenaria e o piso de cimento magro, para melhor higiene e proteção. 

A fim de que os turistas pudessem se hospedar no hotel de selva, com conforto, tendo 
a sensação de estarem em habitações tipicamente amazônicas, nos primeiros seis 
apartamentos, o proprietário do lodge decidiu utilizar uma arquitetura similar à das 
casas de pescadores ribeirinhos, com formato retangular e com cobertura de duas 
águas. Empregou na construção basicamente a madeira para a estruturação do piso e 
das paredes e na cobertura revestiu também com feixes de Palha Branca. 
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FIGURA 4.60. - Fachada frontal do restaurante do hotel; Fonte: Do autor ( 1995). 

Assim como nos 6 primeiros quartos construídos inicialmente, os outros 1 O possuem 
cada um duas camas, um banheiro munido de lavatório, chuveiro e vaso sanitário, e 
uma varanda externa voltada para o rio onde os hóspedes podem observar a paisagem 
local. A única mudança diz respeito à cobertura desses lO quartos: empregaram-se 
telhas de fibro-cimento. O abastecimento dos reservatórios, com a capacidade total de 
2000 litros, é feita por um conjunto de bombas que succiona água do rio, e a energia 
elétrica provém de um gerador à diesel de 5KV A. 

Em uma outra ilha, situada à 200m do Amazon Swiss Lodge, existe o Amazon Camp 
onde funciona o dormitório de serviço. Possui 4 quartos, 6 banheiros e uma suíte 
para a gerência. Uma característica desta edificação é que a mesma foi executada 
toda em madeira, e o revestimento da cobertura feito com lascas de madeira, mais 
precisamente cavacos deMaçaranduba, (veja a Figura 4.61). 



4.1.8. Boa Vida Jungle Resort 

Está situado no quilômetro 53 
da rodovia AM-010, numa área 
de mata virgem próxima à co
munidade de Rio Preto da Eva, 
(veja a Figura 4.62). Segundo 
DIAS ( 1995 : l 02) é o lodge que 
tem arquitetura e decoração 
mais definidas com a aparência 
de um hotel-fazenda, contando 
até com um lago artificial . 
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FIGURA 4.62.- Localização do Boa Vida Jungle Resort; Fonte: Encarte do hotel (1995). 

Projetado e construído pela 
criatividade e originalidade de 
seus proprietários, o Boa Vida 
oferece aos seus hóspedes uma 
ham1oniosa construção rústica, 
explorando a natureza local. 
Logo em frente ao Resort existe 
um lago artificial, (veja a Figura 
4.63). Onde são criadas várias 
espécies de peixes amazônicos, 
como o tambaqui e o pirarucu. 
No entardecer, a alimentação 
dos peixes e a pesca demons
trativa são algumas das atrações 
que proporcionam aos turistas 
raros momentos de se ver um 
pirarucu vivo dentro d 'água. 

FIGURA 4.63. - Vista do lago 
artificial do hotel; Fonte: Encartc 
do hotel (1995). 

O acesso ao hotel dá-se através de via terrestre a menos de uma hora pela AM-OlO. O 
translado dos hóspedes até ao hotel é feito por meio de camionetas dotadas de ar 
condicionado.O Lodge está em processo de classificação pela EMANTUR e tem a 
capacidade de 40 leitos que são distribuídos em 7 apartamentos e 6 chalés. 

Embora o nível de conforto seja semelhante 
entre os dois tipos de hospedagem, os chalés 
isolados são melhores por serem mais ventila
dos e oferecerem uma visão paisagística local 
mais aconchegante, (veja a Figura 4.64). 

FIGURA 4.64. - Fachada lateral dos apartamentos; 
Fonte: Encartc do hotel (1995). 



O /odge é composto por 13 UHs, todos equi
pados com uma ou duas camas, (veja a Figura 
4.65), com condicionadores de ar, ventiladores 
de teto, frigobar e banheiro privativo com 
água fria e quente. Tanto os chalés conjuga
dos, quanto os isolados possuem uma ampla 
varanda na fachada principal que serve para os 
hóspedes como área para leitura, para banho 
de sol ou de descanso ao ar livre. 
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FIGURA 4.65. -Vista interna de um chalé com varanda; Fonte: Encarte do hotel (1995). 

Na Oca, é assim chamado 
pela gerência do Resort de 
devido o seu fonnato circu
lar, todos os apartamentos 
estão localizados num único 
módulo de dois pisos, (veja a 
Figura 4.66). Foi construído 
no final de 1994, e têm 7 
apartamentos interligados por 
um hall interno, e cada UH 
possui duas camas de solteiro 
e uma de casal com banheiro 
privativo. 

FIGURA 4.66. -Vista da entrada da Oca e parte da ponte; Fonte: DIAS ( 1995:1 03). 

A ligação dos chalés aos apartamentos dá-se através de uma exuberante ponte de ma
deira, que possui, em alguns pontos, mirantes para observação dos pássaros e do pôr
do-sol no lago. Compondo a área social do Resort encontram-se dois restaurantes, 
um climatizado e outro ao ar livre, como pode ser observado nas Figuras 4.67 e 4.68. 

FIGURA 4.67. -Vista do salão de mesas 
do restaurante ao ar livre; 
Fonte: Encarte do hotel ( 1995). 

FIGURA 4.68. - Fachada frontal do restau
rante climatizado, têm cobertura de cavacos 
de madeira; Fonte: Encarte do hotel ( 1995). 

Na recepção do hotel existe um amplo hall de estar, que dispõe ainda de um salão 
de lazer, para o entretenimento dos turistas, uma sala de reuniões, para realização de 
eventos, uma sala de vídeo, uma quadra de vôlei e duas piscinas, uma adulta e ou
tra infantil. A área de serviço está localizada próxima ao restaurante e é composta por 
uma cozinha com despensa, um alojamento de funcionários e os banheiros de 
serviço. Mesmo tendo o fornecimento de energia elétrica pela rede pública da rodo
via, o Lodge possue um gerador para casos de emergência. 



4.1.9. Hotel ecológico Terra Verde 

Está situado à 50km distante de Manaus, 
dentro da Fazenda São Francisco localizada 
no Município de Manacapuru. Este aloja
mento foi implantado bem próximo ao 
Acajatuba Jungle Lodge, às margens do Rio 
Tiririca, como pode ser visto na Figura 4.69. 

FIGURA 4.69. - Localização Hotel Ecológico 
Terra Verde (no círculo preto); Fonte: Revista 
Manaus in foco , Ano 11, No. 6, (1995). 
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Pelas informações da EMBRA TUR começou a operar no Amazonas em 1992 e está 
classificado na categoria Ambiental Especial. Atualmente possui a capacidade de 12 
UHs, podendo receber a demanda máxima de 24 hóspedes. 

O acesso ao hotel pode ser feito 
via fluvial pelo Rio Negro, em 
viagem com duração de 3 horas 
até o pier do /odge, (veja Figura 
4.70). Possui dois pontos de 
partida, os portos do centro de 
Manaus e o de São Raimundo. 

FIGURA 4.70. - Picr do Hotel 
Hcológico Terra Verde; 
Fonte: Encarte do hotel ( 199 5). 

Em caso de uma viagem mais rápida, cerca de 2h, os turistas são conduzidos ao hotel 
pela rodovia que liga Manaus à Manacapuru, que após percorrer 50km de camioneta, 
termina-se o tramfer através num ramal particular de 1 Okm que dá acesso à fazenda. 

Idealizado pelo seu proprietário, o ecologista polônes Zygmunt Sulistrowsky, o HS 
foi edificado por caboclos amazônicos, onde empregaram basicamente algumas ma
deiras regionais e folhas de palmeiras nativas na sua construção, (veja a Figura 4.71). 
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Logo na chegada do /odge encontra-se ancorado na frente da recepção um pier de 
ltaúba, que serve para a atracação de barcos e lanchas, assim como de área de lazer 
para os turistas se banharem nas águas escuras do Rio Tiririca, pois no flutuante 
constmiu-se um deck de madeira e no centro uma pequena piscina. Interligando o 
pier ao bloco aonde funcionam a recepção e o bar existe uma longa escadaria de ma
deira, (veja a Figura 4.72), e logo atrás da sala de estar da recepção foi erguido um 
pequeno mirante para os turistas terem uma maior visão da paisagem local. 

LEGENDA : 
O Cabana de 

apartamentos; 
O Cabanas isoladas; 
O Restaurante; 
O Recepção; 

Mirante; 
O Pier; 
D Cozinha; 
O Área de serviço;. 

RIO TJRJRICA ~ Escadaria; 

FIGURA 4.72. -Disposição dos ambientes que compõem o empreendimento Hotel Ecológico 
Terra Verde; Fonte: Do autor ( 1996). 

Localizado uns I Om atrás do mhante, situa-se o restaurante, de fonnato circular e 
com cobertura cônica revestida com folhas feixes de Palha Branca. Devido a cozinha 
ter sido construída na lateral esquerda da recepção foi necessário fazer uma passarela 
coberta interligando a área de serviço ao salão de mesas do restaurante. 

À direita da recepção foi elevada uma torre circular com dois pisos, onde funcionam 7 
apartamentos duplos com banheiro privativo, e como na recepção, todo o madeira
mento da edificação foi pintado de verde. Na cobertura empregou-se a Palha Branca. 

Como a gerência do 
hotel necessitava de 
mais quartos, o pro
prietário decidiu 
construir mais 5 
cabanas independen
tes, cobertas com 
telhas cerâmicas. 

FIGURA 4.73.- Vista 
das cabanas isoladas 
do hotel; Fonte: Do 
autor (1995). 
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4.1.10. King's lsland Lodge 

É o HS localizado mais distante de Manaus, ou seja, a 825km, no murúcípio de São 
Gabriel da Cachoeira. Este alojamento foi implantado na Ilha dos Reis, (como pode 
ser visto na Figura 4.74), é uma das centenas de ínsulas que existem no AJto Rio Ne
gro, situado próximo a uma área de belezas naturais preservadas, como a Pedra do 
Cucuí e o Pico da Neblina 1, e também com a existência de algumas aldeias indígenas. 
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FIGURA 4.74. -Localização King 's 1.\·/and l.odge; Fonte: Encarte do hotel (1995). 

A duração total do transfer dos turistas de Manaus até o /odge é de aproximadamente 
4h e 30min, que é dividida em 4 etapas: a primeira, de microônibus do centro da cida
de até ao Aeroporto Intenacional Eduardo Gomes; a segunda, de avião para São Ga
briel da Cachoeira com viagem de 3h e l5min, vôo oferecido pela Transporte Aéreos 
Bacia Amazônica (TABA) ou de táxi-aéreo; a terceira, um percurso de 25min de veí
culo do aeroporto até a Praia Grande; tenninando o translado faz-se 5min de lancha 
motorizada até o /odge. 

Atualmente o /odge encontra-se em processo de classificação pela EMBRA TUR, 
porém começou a operar no ecoturismo amazônico em 1992, devendo ser enquadra

do dentro da categoria de Meio de 
Hospedagem do tipo Ecológico Es
pecial. 

Tem capacidade de l4UHs, poden
do receber hoje no máximo 26 hós
pedes. Uma das características deste 
hotel é que o mesmo foi construído 
sobre duas ilhas particulares, (veja a 
Figura 4.75). 

FIGURA 4.75. - Vista aérea do King's 
lsland Lodge; 
Fonte: Encarte do hotel (1995). 

1 Ponto culminante brasileiro, com 3014m acima do nível do mar, está localizado a Noroeste do 
estado do Amazonas e a 687m ao Sul da fronteira do Brasil com a Venezuela. 
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Na ilha principal encontra-se a área so
cial do /odge que é ligada por uma pas
sarela suspensa de madeira à outra ilha 
onde existe uma exuberante praia de 
areias brancas com pequenos quiosques 
cobertos de palha, (veja a Figura 4. 76). 

FIGURA 4.76. - Vista notuma da passarela 
que dá acesso à praia; 
Fonte: Encarte do hotel ( 1995). 

Assim como a grande maioria dos HS do Amazonas, o hotel foi projetado pelo seu 
proprietário, sendo porém construído por trabalhadores da região amazônica. Segun
do o proprietário do lodge, o Sr. Heinz Gerth, buscou a inspiração na arquitetura das 
aldeias indígenas que habitam nas proximidades da região para a construção do lodge. 

Construiram a área social com o aspecto de uma grande oca circular, onde foi empre
gada somente a madeira, a palha e cipós para a confecção da estrutura da edificação. 
Na área social funcionam além da recepção, um bar e o restaurante do hotel, onde 
foi construído um grande terraço de madeira elevado do solo, (veja as Figuras 4. 77 e 
4. 78), a fim de que os ecoturistas pudessem ter um espaço coberto para contempla
rem com conforto a belíssima visão panorâmica local. 

FIGURA 4.77. - Fachada frontal da recepção 
e do terraço do lodge; 
Fonte: Encarte do hotel (1995). 

FIGURA 4.78. - Lateral do restaumnte durante 
a seca do rio; Fonte: Encarte do hotel (1995). 

Ainda na ilha principal foram construídos 12 de apartamentos com banheiro privativo. 
Internamente alguns quartos são triplos e outros duplos, igual a Figura 4. 79, e a área 
de serviço está situada atrás da recepção. Na praia particular existe uma barraca co
berta de palha para hóspedes que desejam pernoitar, (veja a Figura 4.80). 

FIGURA 4.80. - Vista da barraca na praia; 
Fonte: Encarte do hotel ( 1995). 



4.1.12. Lago Salvador 
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Constitui o alojamento de 
selva localizado mats 
próximo de Manaus, ou 
seja, apenas 8km de dis
tância, na margem direita 
do Rio Negro, no muni
cípio de Iranduba, como 
pode ser visto na Figura 
4. 81. Segundo informa
ções da EMBRA TUR, 
(em ANEXO A), opera 
no Amazonas desde 1976 
e pertence ao Grupo 
VARIG. 

FIGURA 4.81. -Localização do Hotel Lago Salvador; Fonte: Encartc do hotel ( 1995). 

Em Janeiro de 1976 o Setor de Obras do Hotel Tropical de Manaus construiu nas 
margens do Lago Salvador a primeira cabana do hotel, que devido a elevada decli
vidade do terreno, o arquiteto Ney Ururai, que elaborou o projeto arquitetônico, re
solveu apoiar a construção sobre pilotis de Acariquara, assim como todo o vigamento 
de madeira do piso de ltaúba Preta, (veja a Figura 4 .82). 

FIGURA 4.82. - Fachada 
lateral da cabana do Hotel 
Lago Salvador; Fonte: En
carte do Hotel ( 1995). 

A cabana possui 3 apar
tamentos duplos de alve
naria, com banheiro pri
vativo. Na frente da caba
na existe um hall que dá 
acesso a uma varanda 
única, e sua cobertura é 
de fibro-cimento revestida 
externamente com feixes 
de Palha Branca. 

Somente em Julho de 1991 , segundo informações da gerência do alojamento, constru
íram nas margens do lago mais 3 cabanas com tamanho similar às construídas inici
aJmente, tendo porém a cobertura com telhas cerâmicas e as fundações feitas de con
creto, (veja a Figura 4.83), pois a base de alguns pilares da primeira cabana deteriora
ram-se durante a elevação do nivel das águas do lago. 

Atualmente, o Hotel Lago Salvador está classificado pela EMANTUR no padrão 
Ecológico Especial e conta com 12 UHs, podendo receber no máximo 36 turistas, o 
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acesso ao hotel é feito via fluvial, cuja viagem em barco regional tem a duração de 
apenas 40min, ou no caso de uma viagem mais rápida, logo em frente ao hotel encon
tra-se uma pista para o pouso de helicópteros. 

FIGURA 4.83.- Fachada da cabana com telha cerâmica; Fonte: Do autor (1995). 

Fazendo parte da área de lazer do /odge, dentro do lago existe um bonito chapéu de 
palha flutuante sob toras de Assacú, onde funciona o bar conjugado a um amplo deck 
de madeira. Na estrutura de cobertura do bar utilizaram-se peças de Acariquara para 
os pilares, as vigas e os caibros; no revestimento assentaram verticalmente sobre o 
ripamento folhas de Buçu dobradas ao meio, (veja a Figura 4.84). Da margem do lago 
existe uma passarela flutuante de madeira que dá acesso ao deck. 

FIGURA 4.84. -Vista do chapéu de palha do Lago Salvador; Fonte: Do autor (1995). 
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Em frente à praia do hotel foi implantado o restaurante, como pode ser observado na 
Figura 4.85. O salão de mesas tem a capacidade de atender 200 pessoas. Exceto na 
cobertura, que empregaram tesouras de Abiurana, toda a sua infra-estrutura foi exe
cutada em concreto armado, pois durante as cheias do Rio Negro, o nível das águas 
chega quase a atingir a parte inferior do piso de madeira do salão. 

Assim como nas cabanas dos apartamentos, as paredes do restaurante e dos dois ba
nheiros sociais foram feitas com tijolos maciços de barro. Anexado ao restaurante, 
mais precisamente atrás do salão de mesas, encontra-se a área de serviço do hotel 
onde funcionam: a cozinha, a área para lavagem de louças e verduras, a despensa, 
o refeitório de funcionários, dois banheiros de serviço e uma circulação interna. 

FIGURA 4.85. - Fa
chada lateral do restau
rante do hotel; Fonte: 
Do autor (1995). 

O alojamento de 
serviço do Hotel 
Lago Salvador foi 
construído a uns 
200m de distância do 
bar flutuante, como 
pode ser visto na 
Figura 4.86. 

Além de 4 quartos triplos de serviço, existe também uma varanda, o almoxarifado, 
a ferramentaria, a rouparia e os banheiros de serviços. A cobertura da edificação 
foi feita com telhas de fibro-cimento. E todas as dependências forraram internamente 
com compensado de madeira (material combustível é armazenado isoladamente). O 
abastecimento dos reservatórios de água das cabanas é feita por uma bomba que 
succiona água do lago, enquanto que a energia elétrica é fornecida por um· gerador à 
diesel de 11 kva com abrigo próprio, suas paredes foram isoladas acusticamente. 

FIGURA 4.86. -
Vista aérea do 
alojamento de 
funcionários, 
(dentro do círcu
lo), c do bar flutu
ante do hotel; 
Fonte: Do autor 

I (1995). 



4.1.13. Malocas Jungle Lodge 
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Como o próprio nome sugere, é 
o alojamento de selva com as 
características mais semelhantes 
à de uma aldeia indígena. E está 
localizado à 150km de distância 
de Manaus, na margem direita 
do Rio Preto da Eva, um afluen
te do Rio Amazonas, (veja a 
Figura 4.87). Segundo informa
ções da proprietária Sra. Maris
tela Leite Mota, o hotel opera no 
Estado desde Agosto de 1992. 

FIGURA 4.87. - Localização do 
Malocas Jungle Lodge; Fonte: Do 
autor ( 1995). 

A duração da viagem de Manaus ao Lodge, e vice-versa é de aproximadamente 4h. O 
transporte é dividido em duas etapas: prim~ira via terrestre, 80km pela BR-174 até o 
Município de Rio Preto da Eva, percurso feito no máximo em uma I h e 30min, e a 
segunda e última etapa é feita 70km via fluvial; a bordo de canoas motorizadas os 
turistas são conduzidos 2h no Rio Preto da Eva até chegar ao lodge. 

No início do ano de 1996, o Malocas Jungle Lodge foi condecorado pelo Trade Lea
ders Club, da Espanha, com o "Trófeu Internacional de Turismo", por se destacar no 
turismo ecológico na Amazônia juntamente com o Ariaú Jungle Tower'. Está classifi
cado como meio de hospedagem do tipo Ambiental Standard. As acomodações do 
hotel tem a capacidade para 40 hóspedes, divididos em uma maloca com 12 suítes 
duplas e uma outra capaz de alojar 16 redes, onde os banheiros são externos. 

O lodge foi idealizado e construído por caboclos nativos descendentes de índios Tu
canos que habitavam nas proximidades onde está implantado o hotel de selva. Os 
construtores buscaram locar o complexo igual à disposição das malocas de uma tribo 

local, ou · tendo no centro uma ·a a Figura 4.88). 

FIGURA 4.88. -
Vista aérea do 
Malocas Jungle 
Lodge; Fonte: En
carte do hotel 
(1995). 

1 Notícia divulgada no Jornal A Crítica, Manaus. 2 I Jan. 1996. Suplemento Sociedade - C-2. 
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As 4 malocas que compõem o alojamento de selva foram implantadas próximas às 
margens do rio; logo, foram construídas elevadas do solo devido a elevação anual do 
nível das águas do Rio Preto da Eva no período das cheias, (veja a Figura 4.89). 

FIGURA 4.89. -Fachada lateral das cabanas lodge; Fonte: Manaus em foco, N°.7 (1995) . 

O piso, as paredes e a 
estrutura das malocas 
foram totalmente edifi
cadas com madeiras 
regionais, possuem o 
formato circular e em
pregaram como reves
timento das coberturas 
cavacos de madeira, 
exceto a maloca de 
apartamentos que pos
sue cobertura com te
lhas de barro, (veja a 
Figura 4 .90). 

FIGURA 4.90. - Fachada frontal da maloca de quartos; Fonte: Encarte do hotel (1995). 

Internamente cada quarto tem 
uma cama de casal ou duas de 
solteiro e um banheiro privati
vo feito em alvenaria, (veja a 
Figura 4.91), a varanda fica 
em frente ao apartamento. 

FIGURA 4.91. -Detalhe interno de uma suíte do Malocas Jungle Lodge; 
Fonte: Encarte do hotel ( 1995) 
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A alta acidez das águas escuras do Rio Preto da Eva impede a proliferação de mos
quitos, propiciando um maior conforto durante a pernoite dos hóspedes no hotel. En
tretanto, todas as janelas e áreas de ventilação foram teladas externamente. O com
plexo é formado por 4 malocas, uma foi dividida em duas partes, em uma das metades 
situa-se a área social do alojamento onde funciona a recepção com um amplo salão 
de estar, e na outra metade o alojamento de serviço do hotel, composto por um es
critório para gerência, duas suítes duplas para os funcionários e um depósito. 

Em outra maloca localizada uns 8m em frente à recepção funciona o bar e o restau
rante. Com um salão de mesas capaz de servir 40 pessoas. Sua estrutura de cobertu
ra foi executada com troncos roliços de madeiras, formando assim uma grande tenda 
de cavacos de madeira, como pode ser observado na Figura 4.92. O setor de serviço 
do hotel está localizado numa casa anexa ao salão, onde funcionam a cozinha e a 
despensa; o depósito para material inflamável foi construído isolado. 

FIGURA 4.92. - Vista do salão de mesas do restaurante; Fonte: Encarte do hotel (1995). 

Todos os ambientes do Malocas Jungle Lodge, até mesmo as áreas de circulação, 
estão equipados com extintores de incêndio, pois estes dispositivos de segurança são 
exigidos pela EMANTUR. O hotel é abastecido por água succionada de um poço 
artesiano, e o seu sistema de esgoto é feito por fossas sépticas que foram construídas 
em áreas reservadas próximas aos banheiros. A comunicação com Manaus é feita dire
tamente por uma central de rádio amador instalada na recepção do alojamento. 

Uma das peculiaridades do 
lodge é que não possui luz 
elétrica, a iluminação dos 
quartos é feita por lampiões 
a gás, como podemos ver na 
Figura 4. 93. 

FIGURA 4.93. - Vista notuma 
da maloca de redes; Fonte: En
cartc do hotel (1995). 
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4.1.14. Pousada dos Guanavenas 

Com nome de uma tribo indígena que habitava o Amazonas, é o alojamento de selva 
que tem as características construtivas mais parecidas a um hotel de lazer, porém com 
a arquitetura semelhante a uma taba, como mencionado no Capítulo I . 

Está localizado à 300km de 
distância de Manaus, às mar
gens do Lago Canaçari, pró
ximo à cidade de Silves, 
(veja a Figura 4.94). 

FIGURA 4.94. - Localização da 
Pousada dos Guanavenas; 
Fonte: Encarte do hotel ( 1995). 

Projetado nos anos de 1979 e 1980 pelo arquiteto Severiano Mário Porto conjunta
mente com Mário Enúlio Ribeiro, a Pousada na Ilha de Silves foi somente construída 
nos anos de 82/83, como descreve os CAB (1987: 111 ). Em 1982 Severiano recebeu 
o premio IAB/RJ na categoria "Obra Construída" e na Bienal de arquitetura de Bue
nos Aires (BA/85), foi condecorado com o "Prêmio Universidad de Buenos Aires". 

Mesmo sendo um dos hotéis de selva mais antigos a funcionar na Amazônia ainda 
encontra-se em processo de classificação pela EMBRA TUR. Segundo informações da 
EMANTUR possui 3-2 quartos duplos. Encravado em uma ilha, o acesso a pousada 
pode ser feito de três maneiras: uma, de ônibus num percurso de 3h e 30min via ter
restre com mais uma hora e meia via fluvial pelo Rio Urubu; a outra, uma viagem de 
aproximadamente 18h de barco regional ao longo do Rio Amazonas; e a última, de 
avião com duração de vôo aproximada de uma hora. 

A beleza desta obra arquitetônica está principalmente na utilização de materiais locais 
em adaptação harmoniosa com a construção contemporânea. Para isso, Severiano 
empregou basicamente roletes de troncos e a madeira lavrada para a estruturação das 
paredes, pisos e cobertura; buscou na técnica do caboclo amazônico a inspiração para 
executar o telhado cônico de lascas deMaçaranduba, (veja a Figura 4 .95). 

FIGURA 4.95. -Fachada lateral da Pousada dos Guanavenas; Fonte: Do autor ( 1995). 
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A Pousada dos Guana
venas com a área cons
truída de 1230m2 é um 
complexo fonnado por 
um módulo central de 
dois niveis, mostrado na 
Figura 4.95. No primei
ro piso funcionam os 
seguintes setores do 
hotel: a portaria, a sala 
de estar, um jardim 
central interno, o bar, 
o restaurante, a cozi
nha e a área de serviço 
composta de sanitários 
e vestiário de empre
gados, a despensa, um 
depósito, a rouparia e 
a suíte para gerência. 
O segundo piso é inter
ligado ao primeiro por 
uma escada de madeira, 
onde encontra-se o alo
jamento de funcioná
rios além dos quartos. 
Na frente de cada 
apartamento há uma 
varanda, (veja a Figura 
4.96). 

FIGURA 4.96. - Fachada frontal da Pousada dos Guanavenas; Fonte: Do autor (1995). 

Inicialmente, as esquadrias das janelas dos apartamentos foram projetadas com vene
zianas reguláveis; mas tiveram que ser modificadas para atender às exigências dos 
padrões internacionais, assim como também instalaram condicionadores de ar em cada 
quarto. A área de lazer do hotel foi construída separadamente e possui um bar, uma 
piscina e dois banheiros sociais, (veja a Figura 4.97). 

FIGURA 4.97. -
Vista da piscina 
da Pousada dos 
Guanavenas; 
Fonte: Do autor 
(1995). 
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4.1.15. Rain Forest Lodge 

Este Alojamento de selva foi inaugurado em Junho de 1995, é um dos hotéis que 
construíram com financiamento do Banco da Amazônia Sociedade Anônima (BASA). 

Está localizado às 
margens do Lago 
do Janauacá no 
município do Ca
reiro, à 55km de 
Manaus, (veja a 
Figura 4.98). 

FIGURA 4.98. 
Localização do Rain 
Forcst Lodge; 
Fonte: Encarte do 
hotel (1995). 

O transfer de Manaus até o pier do lodge é feito somente via fluvial , em duas manei
ras: uma, de barco pelo Rio Solimões em viagem de 3h e 15min e a outra, bem mais 
rápida, lh e 30rnin, de lancha motorizada. Por ter começado a operar recentemente, 
está em fase de classificação pela EMANTUR. Entretanto, segundo o gerente do ho
tel, Sr. Marco Lima, tem a capacidade para 27 pessoas distribuídas em suas 14UHs. 

O hotel foi implantado numa ilha particular de 374ha de propriedade do Sr Miguel 
Rocha da Silva, com valor orçado em aproximadamente R$1.000.000. Teve projeto 
arquitetônico elaborado por José Luiz e foi construído no período de Dezembro de 
1993 a Março de 1995. O complexo turístico é formado por várias cabanas de madei
ra com formato hexagonal ligadas entre si por meio de passarelas, como pode ser 
visto na Figura 4.99, foram cobertas com folhas deBuçu dobradas ao meio. 

FIGURA 4.99. - Vista aérea do Rain Forest Lodge; Fonte: Encarte do hotel (1 995). 
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O módulo principal do lodge está centralizado em relação às I 6 cabanas de aparta
mentos. Possuindo dois níveis: no primeiro piso, funciona a recepção e a cozinha, e 
no segundo piso encontra-se o restaurante com um salão para 20 mesas; na lateral 
externa existe uma ampla varanda para os turistas contemplarem com melhor visão a 
exuberante paisagem local, (veja a Figura 4.100). 

FIGURA 4.1 00. - Fachada lateral da cabana aonde funcionam o restaurante e a recepção do 
Rain Fores/ Lodge; Fonte: Do autor (l995). 

Compondo a área de lazer do hotel existe um amplo salão de festas coberto, ao seu 
lado existe um bar com churrasqueira, duas piscinas, uma para adultos e outra para 
crianças, circundadas por um deck com o piso todo feito com lajotas de ardósia, (veja 
a Figura 4.101). Os hóspedes do hotel ainda dispõem de uma cabana com dois ba
nheiros sociais isolados e uma quadra de esportes com aproximadamente 438m2. 
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Todos os ambientes que fazem parte do empreendimento tiveram as paredes feitas 
com tábuas macheadas com espécies de madeiras regionais como a Sucupira Verme
lha, o Angelim Pedra e a Abacatirana; na estrutura da cobertura utilizaram basica
mente toras de Acariquara, para os pilares, as vigas e os caibros, empregaram como 
revestimento folhas de Buçu, como pode ser observado na Figura 4.1 02. 

FIGURA 4.1 02. - Fachada lateral de uma cabana de apartamentos; Fonte: Do autor (1995). 

Interligadas entre si por passarelas cobertas, as cabanas de apartamentos foram cons
truídas elevadas do solo por pilotis de madeira, possuindo dois quartos com varanda 
privativa, um banheiro próprio munido de chuveiro, vaso sanitário e lavatório. As 
paredes em alvenaria e o piso de concreto dos banheiros foi revestido de cerâmica, as 
janelas receberam tela de nylon externamente. E o mobiliário interno é composto de 
uma cama de casal ou duas de solteiro, dois criados mudos e uma mesa com cadeira. 

. .. 

A área de serviço 
do /odge é for-

, mada por um 
alojamento de 
funcionários 
com banheiros, 
(veja a Figura 
4.103), para 30 
pessoas. Possui, 
refeitório, la
vanderia, rou
paria e um abri
go para o gera
dor de 30kva . 

FIGURA 4.103. -Fachada frontal do alojamento de serviço; Fonte: Do autor (1995). 
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4.2. Origem dos sistemas construtivos dos alojamentos de selva 

Como explanado sucintamente no item 1.5.2, o levantamento dos sistemas estruturais 
de cobertura foi possível ser realizado em apenas nove hotéis. A dificuldade da coleta 
de dados deu-se por três motivos: 

Primeiro, alguns alojamentos não estavam em operação por falta de clientela ou por 
encontrarem-se fechados para manutenção; segundo, em outros hotéis a gerência não 
concedeu a autorização para visitação; terceiro e último, o curto espaço de tempo 
impossibilitou o deslocamento para todos os alojamentos, mesmo porque os HS estão 
localizados distantes entre si, como nos mostra o mapa da Figura 4.1. Entretanto, a 
coleta de dados realizada cobre 56% do total de alojamentos amazonenses e estas 
informações, embora sendo limitadas, foram suficientes para o estudo proposto. 

Como não poderia ser diferente das atuais construções em madeira mais encontradas 
em Manaus e nos municípios do interior do Amazonas, a maior parte das tipologias 
arquitetônicas encontradas nos hotéis de selva são oriundas principalmente da 
técnica tradicional construtiva das aldeias indígenas e da habitação ribeirinha. 

Isto deve-se ao caboclo amazônico ser o principal "sujeito" do processo construtivo 
da maioria dos empreendimentos hoteleiros, desde a concepção projetual (na escolha 
do partido arquitetônico e das matérias-primas) até a edificação propriamente dita 
(com emprego de técnicas vernaculares de construção). 

Diante da inúmera quantidade de materiais regionais que a Amazônia oferece, ao lon
go do tempo o homem local, ao construir sua própria morada aprendeu a ter o domí
nio sobre o material. Assimilou, por exemplo, qual o melhor tipo de madeira a utilizar 
para uma determinada construção, já que cada espécie de madeira possui sua caracte
rística peculiar. No Tratado de Arquitetura1

, VITRUVIO descreve que um dos ftm
damentais princípios da construção é o conhecimento que o construtor deve ter do 
material, afim de que obtenha resultados satisfatórios. Neste aspecto, é importante 
salientar o que descreve BITTENCOURT (1995, p.56) em sua pesquisa: 

"Ao fazer inferência às técnicas tradicionais de construção em madeira, 
é preciso ter sempre em evidência o conjunto de conhecimentos relativos 
às espécies e suas adequadas aplicações. As técnicas construtivas tradi
cionais não se preocupam com a racionalização da utilização, princi
palmente quantitativa da madeira e a otimização da produção; mas sem 
dúvida, tem o domínio do material e da técnica construtiva. " 

Vale a pena ressaltar que, além das exigências que a EMBRATUR tàz para a implan
tação e a escolha do partido arquitetônico dos hotéis de selva, um outro fator pri
mordial que determinou o emprego de matérias-primas amazônicas na construção dos 
alojamentos, foi a particularidade de se estar edificando uma obra no "meio do mato", 
tornando assim inviável a utilização de outros materiais estruturais, como o concreto 
armado ou o aço, onde a dificuldade de acesso, a distância de transporte e a falta de 
mão-de-obra qualificada local passaram a ser variáveis interferentes na decisão da 
tipologia arquitetônica de quase a totalidade dos empreendimentos ecoturísticos 
existentes na Amazônia. 

1 VITRUVIO, Título original. Lex dix livres d'architecturc de Vitru\•c. Par E. Tardieu et A. Cous
si.n, Paris. 1837. 
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4.3. Descrição das coberturas dos Hotéis de Selva visitados 

Apesar das fonnas, das dimensões das casas e dos materiais de construção emprega
dos nas habitações indígenas possuírem uma íntima ligação simbólica com os grupos 
indígenas, SÁ ( 1983:51) salienta que ao longo dos anos estes elementos da cultura 
aborígene foram os que primeiramente sofreram modificações devido à pressão cultu
ral que o homem contemporâneo exerceu sobre os índios, embora a organização es
pacial ainda hoje se preserve em algumas aldeias, (veja a Figura 4.104). 

Neste exemplo, as casas da tribo Tapirapé, são unidas entre si por meio de caminhos 
radiais, em que um indivíduo de uma metade para se comunicar com um outro de 
outra metade terá, obrigatoriamente, de passar pelo pátio central. Este procedimento, 
segundo LADEIRA (1983:21), corresponde ao uso do espaço coletivo e igualitário 
que orienta o conjunto das relações sociais entre os índios. 

FIGURA 4.104.- Disposicão das takanas de uma aldeia; Fonte: SILVA (1995:382). 

Entretanto, das várias tribos indígenas que povoaram a Região Amazônica, algumas 
delas possuem ainda hoje fortes traços culturais, remanescentes dos costumes dos 
seus antepassados. Em BALDUS1 apud ALHO (1984, p.60) ressalta que os índios 
Tapirapés esforçam-se para manter na fom1a original suas takanas, mesmo já moran
do em casas de taipa devido ao fato de que " ... o valor da madeira, da palha, do cipó, 
destinados à construção da Casa-dos-homens, transcende ao valor de simples maté
ria-prima". E esta valorização está presente também nas edificações dos caboclos, 
pois segundo KROEMER (1985: 124) " ... Hoje, a casa dos índios não se distingue da 
moradia dos seringueiros. É constmída sobre estacas, assoa/hada de ripas de pa
xiúba e cobertas com folhas de caranaí ". 

E foi justamente do contato desses grupos étnicos com os "civilizados" que surgiram 
os caboclos, não só como elementos biológicos do processo da miscigenação dos 
índios, mas sobretudo, como seres capazes de aperfeiçoar as técnicas vemaculares 
que aprenderam na construção dos seus habitats. Constata-se realisticamente este 
fato, nos diversos sistemas estruturais dos HS que serão descritos fazendo uma com
paração com as habitações indígenas e ribeirinhas encontrados na Amazônia. 

1BALDUS, H. A aldeia Tapirapé, In: Comunidade e Sociedade no Brasil , Florestan Fernandes, org., 
1975. optai ALHO, G.G.R. 1i·ês casas indígenas. (Dis. Mestrado), EESC-USP, São Paulo, 1984, p. 13-20. 
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A partir da descrição feita no início deste capítulo podemos observar que cada HS é 
formado por várias unidades; porém, como as dependências têm as mesmas caracte
risticas constmtivas que as demais, foi tomado para análise dos sistemas estmturais 
somente a cabana de apartamentos e o restaurante de cada hotel. 

Os sistemas estmturais dos Hostéis de Selva que possuem semelhança com a arquite
tura das malocas comunais e das casas indígenas, pertencem aos seguintes gmpos 
nômades': os Ye 'kuanas que habitavam próximos à Roraima, os Karajás encontrados 
no Mato Grosso e Tocantins, os li1kanos que povoavam o noroeste do Amazonas, no 
Alto Uaupés, os Tiriyós que encontravam-se situados no Estado do Pará, junto às 
cabeceiras dos Rios Pam de Leste e Oeste. 

~ 
( . •• ~ I 

co 

Os índios Xavantes que 
povoavam o Mato
Grosso, Jamamadi que 
habitavam o Amazonas 
nos Rios Pums e Jumá 
e os Yanomamis que 
distribuíam-se em al
gumas regiões do Es
tado de Roraima e ao 
norte do Amazonas, 
(veja a Figura 4.105). 

FIGURA 4.105. - Locali
zação de algumas aldeias 
indígenas; Fonte: ME
GGERS ( 1977:62). 

Como nas tabelas que serão expostas a seguir serão mencionados vários termos técni
cos referentes aos diversos elementos que compõem os sistemas constmtivos em es
tudo, a Figura 4 .106 apresenta a localização de cada componente na constmção. 

FIGURA 4 .106.- Disposição dos elementos constmtivos na habitação. 
Fonte: RffiEIRO (1987:94); 

1As localizações consultadas em MEGGERS ( 1977), KROEMER ( 1985), RIBEIRO ( 1987) c SlL VA ( 1995). 
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Planta em formato circular com raio de 3m, a 
altura da cumeeira está entorno de 5,5m. Foi 
elevada sob pilotis de Acariquara de 15cm de 
diâmetro. A cobertura é cônica e foi revestida 
com panos de Palha Branca. Como caibros 
utilizaram varas roliças com diâmetro médio 

, de 7 ,Sem. No piso empregaram tábuas de 
ltaúba de %"x7Yz'', enquanto que no fecha
mento lateral foram pregadas verticalmente 
tábuas de W'x7W' de Peroba-rosa. 

Vista interna da cobertura do restaurante ~ 

Possui o mesmo partido arquitetônico das ca
banas, porém com raio de 6m e a altura da 
cumeeira com cerca de 8,5m. Revestiram a 
cobertura também com Palha Branca. A es
trutura foi composta por peças serradas de 
várias espécies de madeira. Os 12 pilares são 
de 4"x4" que apoiam as 12 vigas de sustenta
ção do frechai de 2 W'x3 ", enquanto que os 
caibros são roliços com 12 a 15 em de diâme
tro. No piso empregaram tábuas de 1 "x1Y2" de 
ltaúba amarela. 

A maloca dos índios Ye "kuanas, segundo 
ALHO (1984:59), possui planta em formato 
circular com cobertura cônica, se apoiava num 
esteio central e nas e'-'tremidades nas vigas do 
frechai. A cobertura e as paredes laterais eram 
revestidas com folhas de palmeiras assentadas 
horizontalmente. A estrutura era constituída de 
troncos roliços de madeiras regionais, as liga
ções dos esteios e vigas eram encaixadas e os 
caibros amarrados com cipós amazônicos, tais 
como Embira e Titica. 
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TABELA 4.2. - do sistema construtivo do hotel de selva Amazon 

Possui em planta formato quadrangular com Com forma quadrangular de 12m de lado, já a O partido arquitetônico das casas tradicionais 
7m de lado, e edificada elevada do solo com cumeeira tem cerca de 10m de altura. Empre- dos índios Karajás. Segundo RIBEIRO 
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S estacas de 1 Ox1 Ocm de Itaúba. As tábuas de garam no piso tábuas de I "x7Y2" de Itaúba. (1987:64), a maloca apresentava quatro facha
(l 'x7Yz') do piso são de Cupiúba e de ltaúba Toda a estrutura de cobertura é de Acariqua- das com 6m de lado. No perímetro da constru
Preta e as paredes revestiram de lambris de ra, exceto os oito pilares lavrados de ção existiam oito esteios enterrados no solo 
Yl"x3Yz'' de Angelim Pedra. Seis pilares la- 20x20x250cm que são de Maçaranduba. As que sustentavam as vigas do frechai, quatro 
vrados de 22x22x245cm de Maçaranduba vigas do espigão e do frechai têm diâmetro espigões definiam a cobertura de quatro águas, 
sustentam as vigas do frechai de 19x20cm de médio de l8cm e os caibros de 13cm. As liga- onde eram apoiados os caibros inclinados e 
Angelim Pedra e os caibros e espigões são ções são pregadas e em alguns pontos possui sobre elas, o ripamento na horizontal. As pare
varas de Acariquara com 15 em de diâmetro amarração com cipó Titica, a estrutura da des laterais e a cobertura eram revestidas com 

A 

médio. A cobertura plana de quatro águas foi cumeeira encontra-se suspensa, pois o peso de folhas de Babaçu, os talos verticalmente sobre 
revestida com de Palha Branca. toda a cobertura é · somente no frechai. as ripas eram amarrados com cipós. 
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Planta baixa ~ Corte transversal ~ 

Fachada frontal &- -o 
\0 



DD 
EO 
s 
cs 
RI 
I S 
ÇT 
ÃE 
OMI 

A 

FD 
I E 
GS 
UE 
RN 
AH 

o 
o 
u 

Tem em planta a forma retangular, e está ele
vada do solo por estacas de 8"x8" de Abiura
na. A cobertura de duas águas tem inclinações 
diferentes e a cumeeira tem altura de Sm. A 
estrutura da cabana é constituída de peças 
serradas de Jacareúba. Os pilares são de 
4"x4", as vigas de 2"x4, e os caibros com 
2"x3". As tábuas do piso de 1 "x8" e as pare
des revestidas de lambris de Y.t "x3" são de 
Angelim e Bacuri. Na cobertura assentaram 
horizontalmente panos de Caranaí do mato 

em hastes de Paxiúba. 

Possui em planta a forma circular, com raio de 
9m. Todas as ligações da estrutura foram pre
gadas. A cobertura é apoiada em 16 pilares de 
Acariquara com 17cm de diâmetro médio e 
3m de altura, onde a cumeeira é apoiada num 
pilar central de Abiurana Ferro de 30cm com 
1Om de altura. As vigas laterais têm seção 
transversal de 2"x4" e os caibros de 2"x5" são 
de Angelim Pedra. E no ripamento emprega
ram peças de 1 "x2" de Jacareúba a cada 
30cm, a cobertura cônica revestiram com pal
mas de Buritirana. 

As cabanas têm semelhança com o esquema 
estrutural das malocas retangulares dos índios 
Tukanos. Segundo ALHO (1984:20) a maloca 
tinha três pares de esteios centrais que apoia
vam a cumeeira. A cada lado duas outras filei
ras de esteios mais finos e baixos davam a 
inclinação acentuada da cobertura, e a madeira 
utilizada era lisa, redonda ou lavrada. As liga
ções das vigas nos esteios eram encaixadas e 
trançadas com cipós em "x" e os caibros sus
tentavam um ripamento coberto com palmas 
de Caraná assentadas horizontalmente. 

o 
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Possuí em planta a forma retangular, está ele
vada do solo por estacas de 20cm de Acari
quara. A cumeeira tem 3,5m de altura e a 
cobertura possui duas águas. Exceto os pilares 
de Acariquara que são 15cm, toda a estrutura 
é composta por peças serradas. As vigas têm 
2Yz"x4", os caibros têm 2Yz"x3" e as ripas têm 
1 "x2 Yz". As tábuas do piso de 1 "x7" são de 
Cupiúba e Rabo de Arraia., nas paredes e no 
forro empregaram lambris de Yz"x3 Yz" de An
gelim e Bacuri. Na cobertura assentaram dia

meias-folhas de 

do sistema construtivo do hotel de selva Anavilhanas Creek 

Tem raio de 9,6m. As tábuas do piso são de 
l"x6Yz'' e foram elevadas do solo por estacas 
de 18cm. A cobertura cônica foi revestida com 
Buçu. A estrutura é composta de 9 pilares 
laterais de Acariquara com 20cm e altura de 
4,5m e com um pilar central de Itaúba com 
28cm e 8m de altura. As vigas do frecha! têm 
2Yz"x4" e são de Rabo de Arraia., os caibros 
formados por 3 peças de Yz''x6" são apoiados 
em mão-francesas de 4Yz''x6" e as ripas têm 
2"xl Yz". Ao redor do piso do salão há um 
corrimão de 8cm de 

A cabana de apartamentos assemelha-se à casa 
do seringueiro ou à do pescador toda de madei
ra e coberta com palha. É fácil ser encontrada 
nas margens dos rios amazônicos. Geralmente 
é construída elevada do solo por estacas de 
madeira tendo suas paredes laterais até o fre
chai da cobertura. Já o restaurante tem arquite
tura igual à casa circular dos índios Tiriyós, 
que segundo FRIKEL ( 1973) possui cobertura 
cônica de pouca inclinação e a estrutura com
posta por esteios laterais fincados no solo, as 
laterais da maloca deixavam sem revestimento. 

-



TABELA 4.5.- Descrição do sistema construtivo do hotel de selva Ariaú Amazon Towers 

Torre de a artamentos 
Possui a forma dodecagonal com 5m de lado, 

D D tem 4 andares com 2.5m de altura cada, está 
~ 0 ~ 6m acima do solo por.estacas de Acariquara e 
c s ~ Louro Aritú de 25crn. As tábuas do piso são 
R I de l "xT' de Sucupira Vermelha e são apoia-
I s das por 12 vigas radiais e estas em 12 vigas 
ç T U laterais de 2W'x5" de Angelim e Piquiá Mar-
- I 
A E ~ fim que apoiam-se em 12 pilares laterais de 
O M I 4"x5" e um pilar central composto de 3 peças 

A parafusadas de 2"x5". As paredes e o forro 

_jO são lambris de Yz"x3W'. A cobertura é de Bu
u coberta externamente com zinco. 

~ Detalhe da estrutura do iso da torre 
Fonte Do autor (1995). 

Torre do Restaurante Ar uitetura vernacular similar 

Tem a mesma tipologia construtiva que a torre O sistema construtivo do hotel não tem seme
de apartamentos, porém com 16 lados, com lhança com a arquitetura vernacular amazôni
altura de 16m e elevada somente 3 m acima do ca. Porém, as torres foram todas construídas 
solo. Possui 4 níveis e o restaurante está loca- por caboclos, empregaram em suas estruturas 
lizado no quarto andar. As tábuas do piso são espécies de madeiras amazônicas resistentes. A 
de Angelim Rajado de 1 "x6W'. A estrutura estabilidade dos edifícios está nas ligações das 
de sustentação do piso de cada pavimento é estruturas, todas feitas com o parafusamento 
igual ao da torre descrita ao lado. As paredes de barras rosqueadas de Yz", em que o com
laterais de 2,30rn de altura são de lambris de primento de transpasse das emendas dos pila
'lí''x3 'lí'' e em algumas partes telaram com res é cerca de lm. Na fixação das vigas, tra
nylon. A cobertura cônica revestiram interna- vessas, tabiques e o taboamento do piso utili-
mente com talas de Miriti. zaram pregos de variadas bitolas. 

~ Detalhe da estrutura da cobertura da forre 
Do autor (1995). 

N 
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As fundações são sapatas diretas no solo e o 
cintamento das sapatas foi feito através de 
vigas de concreto de 14x30cm que, por sua 
vez, sustentam vigas de madeira de 2"x7" que 
apoiam as tábuas do piso de ltaúba de 1 "x8". 
As paredes com espessura de 20cm são de 
tijolos maciços de barro. O forro dos quartos 
foram revestidos internamente com lambris de 
Angelim, Cedrinho e Louro Gamela. A co
bertura de duas águas é composta por pilares e 
vigas de concreto e tesouras de Abiurana que 

as telhas cerâmicas. 

do sistema construtivo do hotel de selva 

Tanto a infra-estrutura quanto a superestrutura 
da edificação é de concreto armado, os pilares 
de 20x20x210cm foram cintados por um vi
gamento de concreto de 20x45x670cm. A co
zinha, situada atrás do restaurante, possui 
paredes de alvenaria e piso de cerâmica. O 
restaurante tem o mesmo sistema construtivo 
adotado nas cabanas. Porém, as tesouras da 
estrutura do telhado de duas águas são mais 
robustas, visto que, a cobertura do salão de 
mesas tem vão de 7, lm. No revestimento tam
bém usaram telhas de barro · colonial. 

O Hotel Lago Salvador possui características 
construtivas semelhantes às atuais habitações 
encontradas no Amazonas, onde percebe-se a 
incorporação de tecnologias contemporâneas 
na construção dos ambientes. As fundações e a 
estrutura da edificação, que antes eram de 
madeira regionais, agora são de concreto ar
mado. Os paramentos têm agora maior espes
sura e são de alvenaria. A madeira é somente 
matéria-prima para a estrutura das coberturas, 

revestimento que era de Palha Branca 
a ser a telha de barro cozida. 

--w 
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Possui em planta o formato circular, com raio 
de S me foi construída elevada cerca de SOem 
do terreno por estacas de Aroeira. O tabuado 
do piso é de Itaúba e as paredes internas pre
garam tábuas de 1 "xT'. Empregaram basica
mente a ltaúba e Louro Aritú na estrutura de 
cobertura, composta por um círculo interno de 
pilares roliços com 3,SOm de altura e um outro 
externo com 20cm de diâmetro médio e 2,50m 
de altura que apoiam vigas de 2W'x.5" estas 
que sustentam os caibros de 2"x4". Na cober
tura assentaram telhas de barro cozida. 

-<&Fachada frontal da cabana de apartamento 

Planta circular com 6m de raio. As tábuas do O restaurante parece com a da maloca dos 
piso de Itaúba de 1 "x8" estão elevadas do solo índios Jamamadis. Segundo KROEMER 
60cm por estacas de 15cm. A estrutura é for- (1985:123), de 19m de raio, a estrutura era 
mada por um circulo de pilares roliços de formada por dois círculos de estacas, um ex-
25cm com 3m de altura, e tem no centro um temo com 1 m de altura e a 3,60m de distância 
pilar de Louro Aritú de 30cm com 9m de encontrava-se o outro, com postes robustos de 
altura. Os caibros são varas de 1 O em de diâ- 4,20m, tendo nas pontas traves amarradas com 
metro e as ripas são de Yz"x2". Na cobertura cascas da Envira. A cada SOem de distância 
cônica assentaram, sobrepostas uma às outras, no círculo ex.temo apoiaram, na direção da 
lascas do cerne do Mata-Matá. Ao redor do cumeeira, varas finas que davam a conicidade 
piso pregaram verticalmente cascas de Paxiú- da cobertura. Sobre as ripas roliças assenta-
ba com lm de altura. ram folhas de Caranaí. 

··~~ - , 
- ..c ...: ...... - ';: 
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do sistema construtivo do hotel de selva Pousatla dos Guanavenas 

A pousada é constituída por um único edifício de 
dois pavimentos, planta com formato circular de 
15m de raio. A estrutura é composta basicamente 
por cinco círculos de pilares roliços. onde empre
garam várias espécies de madeira, entre elas estão 
a Itaúba e o Louro Aritú. A cobertura de duas 
águas foi revestida com lascas retangulares de 
Maçaranduba, e a cumeeira circular está locali
zada no terceiro perímetro de pilares, onde a água 
interna tem queda em direção a um jardim central 
descoberto. A amarração da estrutura foi feita pelo 
parafusamento de duas vigas roliças apoiadas em 

cada lateral das quatro primeiras fileiras de pila
res. Nas e:-..tremidades dos esteios foram encaixa
das as terças, sobre elas foram radialmente assen
tados os caibros. que por sua vez, sustentaram o 
riparnento que forma a estrutura de cobertura. Os 
dois primeiros circulos de pilares formam a água 
e:\.1ema, enquanto que. o quarto e o quinto raio 
apoiam o telhado da água interna. O restaurante 
localizado no térreo e os 14 quartos situados no 
nível superior têm o piso e as paredes feitos com 
tábuas de madeira e internamente forraram com 
lambris de Angelim Pedra. 

O shabono dos índios Yanomamis com 10m de 
raio que, como descreve RIBEIRO (1987:67). 
tinha a forma de um cone truncado. com sua parte 
superior aberta para entrada de luz. A estrutura 
em madeira roliça era formada por dois círculos 
de esteios fincados no solo, um interno com 3m de 
altura sustentavam terças amarradas com cipós, e 
a 2, 70m de distância o outro circulo e:\.1erno com 
1.50m de altura que apoiavam o frechai, os cai
bros de 9m, espaçados à cada 30cm no frechai. 
passavam 4,50m além da terça cobrindo parte do 
pátio interno. A cobertura revestiam com palha. 

~ Corte transversal do Shabono 

--Vl 
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Possui em planta a forma de um hexágono de 3m Possui em planta a forma hexagonal com 6m de 
de lado, foi elevada 45cm do solo por estacas de lado e com dois andares. A estrutura de cobertura 
Itaúba de lOcm. Vigas de 2"x4 .. apoiam as tábuas é composta por um pilar central de 40cm e 9,50m 
do piso de :V.tx7Yz'' de Sucupira Nos vértices da e seis pilares laterais de 35cm com 6,50m de altu
edificação existem seis pilares de 15cm com ra. As vigas e caibros têm 20cm de diâmetro e as 
3,60m de altura. e nas suas pontas parafusaram as ripas 2x6cm. À 3,05m do piso da recepção tem 

, vigas do frechai de lOcm de Acariquara. Seis um cintamento de Acariquara de 20 em, que 
espigões de lOcm fonnam a cobertura; No meio de apoiam as vigas de 10x25cm de Pau Amarelo, 
cada vão de frechai pregaram um caibro de 1 Ocm, estas por sua vez, sustentam as tábuas do piso do 
e sobre eles, as ripas de 2x6cm de Louro. Aspa- restaurante de 3/.''x7Yz ... Nas paredes. pregaram 
redes são tábuas de V.tx7W' de Angelim e no teto horizontalmente em montantes de 2'"x3'' as tábuas 
forraram com lambris de lx9cm. A cobertura de 3J.''x7'l2'' e o teto inclinado forraram com Iam-
revestiram com folhas de dobradas no meio. bris de Pedra de lx9cm. 

Detalhe da estrutura do piso do restauranfer:::;. 

A atual casa dos índios Xavantes, segundo RI
BEIRO (1987:87). Sua estrutura de sustentação é 
constituída de um esteio central com 5m de altura 
e oito esteios laterais com 3m de altura, colocados 
nos vértices do polígono e afastados 4m do centro. 
Os frechais são apoiados nos esteios laterais e no 
encontro destes, espigões se unem ao esteio cen
tral: oito mãos-francesas são encai:-.:adas e prega
das ao esteio central para sustentar os espigões, os 
caibros são apoiados nos frechais e espigões; e 
sobre eles, as ripas. Revestiam a cobertura e o 
entrarnado das paredes laterais com folhas de 

nativas da Amazônia. 

Planta baixa 
da estrutura ~ 

Planta baixa do 
.<JL caibramento; 

--0\ 



TABELA 4.10a.- Agrupamento das principais espécies de madeiras empregadas na construção dos hotéis de selva do Amazonas* 

Espécie de madeira Alojamentos Elementos construtivos 
Nome vulgar Nome científico de selva da edificação 

Assacú ou Açacú 3, 4 Hura crepitans Arnazon Ecopark Vigas flutuantes 
Arnazon Village Vigas flutuantes 
Anavilhanas Creek Vigas flutuantes 
Ariaú Arnazon T owers Vigas flutuantes 
Lago Salvador Vigas flutuantes 
Rain Forest Lodge Vigas flutuantes 

Abiurana t Pouteria guianensis Arnazon Ecopark Estacas e pilares 
Lago Salvador Tesouras do telhado, terças, caibros e ripas 

Acariquara 3 Minquartia guianensis Acajatuba Jungle Lodge Estacas, pilares e vigas 
Arnazon Ecopark Pilares e vigas 
Arnazon Village Pilares, vigas e caibros 
Anavilhanas Creek Estacas e pilares 
Ariaú Arnazon Towers Estacas e pilares 
Lago Salvador Estacas, pilares, vigas e caibros 
Malocas Jungle Lodge Estacas, pilares, vigas e caibros 
Pousada dos Guanavenas Estacas, pilares e vigas 
Rain Forest Lodge Estacas, pilares, vigas e caibros 

Angelim Pedra 3 Dinizia excelsa Acajatuba Jungle Lodge Tábuas de piso e parede 
Amazon Ecopark Vigas, caibros, tábuas de piso, esquadrias e 

lambris de parede e de forro 
Amazon Village Vigas, caibros, montantes, tábuas de piso, lam-

bris de parede e de forro 
Anavilhanas Creek Tábuas de piso e parede, lambris de forro 

Fontes: 1 INPA (1991), 2 LaMEM (1978); 3 CARDIAS (1986) e' RIBEIRO (1986). 
* Informações obtidas durante a coleta de dados e através de entrevistas com os construtores locais realizada ''in loco'' nos hotéis de selva existentes no Amazonas. 



TABELA 4.10b.- Agrupamento das principais espécies de madeiras empregadas na construção dos hotéis de selva do Amazonas 

Espécie de madeira Alojamentos Elementos construtivos 
Nome vulgar Nome científico de selva da edificação 

Angelim Pedra 3 Dinizia excelsa Ariaú A.mazon Towers Pilares, vigas, lambris do forro e de parede 
Lago Salvador Esquadrias e lambris de parede e de forro 
Pousada dos Guanavenas Esquadrias e lambris de parede e de forro 
Rain F orest Lodge Rodapé e lambris de parede e de forro 

Angelim Rajado 1 Pithecelobium racemosum A.mazon Village Lambris de parede e de forro 
Ariaú A.mazon Towers Tábuas de piso 

Aroeira 3 Astronium urundeva ÍfMalocas Jungle Lodge Estacas e pilares 

Bacuri 2 Platonia insignis A.mazon Ecopark Tábuas de piso e lambris de parede e de forro 
Anavilhanas Creek Tábuas de piso e lambris de parede e de forro 

Cupiúba t, 4 Goupia glabra Amazon Village Tábuas de piso e parede 
Anavilhanas Creek Vigas, pilares, caibros, ripas, montantes e tá-

buas de piso e de parede 
Ariaú Amazon Towers Vigas 

Jacareúba ou 3 Calophyllum brasiliensis Amazon Ecopark Pilares, vigas, caibros, tábuas de parede e de piso 
Guanandi Amazon Village Vigas do piso 

Ariaú A.mazon Towers Vigas, caibros e tábuas de piso 

Itaúba 1. 4 Mezi laurus itauba Acajatuba Jungle Lodge Tábuas de piso 
ltaúba Amarela Amazon Village Estacas, pilares, vigas e tábuas de piso 

Anavilhanas Creek Pilares e vigas 
Ariaú Amazon T owers Estacas, pilares, vigas, montantes, tábuas de 

piso e de parede e lambris de forro 
Lago Salvador Estacas, pilares, vigas e tábuas de piso 
Malocas Jungle Lodge Estacas, pilares, vigas, caibros e tábuas de piso 
Pousada dos Guanavenas Pilares e vigas 

Fontes: 1 INPA (1991), 2 LaMEM (1978); 3 CARDIAS (1986) e 4 RIBEIRO (1986). 
00 



TABELA 4.10c. - Agrupamento das principais espécies de madeiras empregadas na construção dos hotéis de selva do Amazonas 

Espécie de madeira Alojamentos Elementos construtivos 
Nome vulgar Nome científico de selva da edificação 

Louro Aritú 1 Licaria aritu Amazon Village Estacas, pilares e vigas 
Ariaú Amazon Towers Estacas, pilares, vigas, caibros e montantes 
Malocas Jungle Lodge Estacas, pilares, vigas e caibros 
Pousada dos Guanavenas Pilares, vigas, caibros e tábuas de __giso 

Louro Gamela 1 Mectandra rubra Ariaú Amazon Towers Vigas, montantes e lambris de parede e forro 
Lago Salvador Lambris de parede e de forro 

Maçaranduba t. 4 Manilkara huberi Amazon Village Estacas, pilares e vigas 
Pousada dos Guanavenas Lascas da cobertura 

Mata-Matá 2 Eschweilera sp Malocas Jungle Lodge Lascas da cobertura 
Peroba-rosa ou 3 Aspidosperma polyneuron Acajatuba Jungle Lodge Tábuas de piso e de parede 
Cedrinho Amazon Ecopark Tábuas de piso e de parede 

Anavilhanas Creek Tábuas de piso e de parede 
Ariaú Amazon T owers Lambris de parede e de forro 
Rain Forest Lodge Tábuas de piso e de parede 

Pau Amarelo ou 3, 4 Euxylophora paraensis Ariaú Amazon Towers Pilares e vigas 
Amarelinho Anavilhanas Creek Tábuas de piso e parede e lambris de forro 

Rain Forest Lodge Pilares e vigas 
Piquiá Marfim 1, 4 Aspidosperma obscurinervium Ariaú Amazon Towers Estacas, pilares e vigas 
Sucupira Amarela 1. 3 Enterolobium schomburgkii Ariaú Amazon Towers Tábuas de piso e de parede 
Sucupira Vermelha 1 Andira parviflora Amazon Village Tábuas de piso e de parede 

Ariaú Amazon Towers Pilares, vigas e tábuas de piso e de parede 
Rain Forest Lodge Tábuas do piso e lambris de parede e de forro 

Rouxinho ou Roxinho 3 Peltogyne sp. Anavilhanas Creek Tábuas de piso e lambris de parede e de forro 

Fontes: 1 INPA (1991), 2 LaMEM (1978); 3 CAROlAS (1986) e 4 RIBEIRO (1986). 



TABELA 4.1la. - Agrupamento das principais matérias-primas empregadas pelos índios amazônicos 

Nome Vulgar 

Ambé-Açu ou Imbé1 

Andiroba1 

Angelim1 

Arumã1 

Açaí do Pará1 • 6 

Açaí da mata1•
4

c 6 

Babaçut<6 

Bacabas 
Buçuto 3 

Burititeli 

Miriti1 

Caraná~·3 

Caranaí1 • 3 

Carandá1 

Curuá Pixuna1 

Carapanúba1 

Cedro1 

Copaíba1 

Cupíuba1 

Embira3 

. . 
Fontes B1bbográficas: 

Tipo de matéria-prima Tipo de 

~ Nome Científico Parte Utilização 
Philodendron imbe Schott qpó Amarração estrutural e utensílios 
Carapa speciosa Aubl. Cerne Estrutura da habitação, canoas e utensílios 
Hymenolobium petraeum Ducke Cerne Estrutura da habitação e canoas 
Jschnosiphon spp. Fibras Amarração estrutural e utensílios 
Euterpe oleracea Martius Folhas Estrutura e revestimento do teto 

utepeprecatoria Martius Caule e folhas Estrutura e revestimento do teto 
)rbignya martiana Caule e folhas [ strutura e revestimento do teto 

Oenocarpus mapora Folhas Revestimento de parede e do teto 
Manicaria saccifera Gaertner, F. Folhas Revestimento de parede e do teto 
Mauritia jlexuosa Linnaeus f Folhas Revestimento do teto e utensílios 
Mauritia.flexuosa L. Casca e folhas Paredes, piso, ripas e utensílios 
Mauritia carana W allace Folhas nto de parede e do teto 
Mauritiella acu.leata (H.B.K) Burret Folhas Revestimento de parede e do teto 
Copemicia austtralis Becc. Folhas Revestimento de parede e do teto 

I Attalea spectabilis Martius Folhas Revestimento de parede e do teto 
Aspidosperma carapanauba Pichon Cerne Estrutura, canoas e utensílios 
Cedrela odorata L. Cerne Estrutura. instrumento e utensílios 
Copaifera pubiflora Benth. Cerne Estrutura da habitação e canoas 
Goupia [(!abra Aubl. Cerne Instrumentos e utensílios 
Cecropia prachystachya Cipó Amarração da estrutura 
1 RIBEIRO (1988: p. 227-280): 2 BRAGA (1995), 3 RIBEIRO (1987: p. 27-92), 4ANDERSON (19??: 7), 5 BOOM 
(1988:96) e 6KAHN & GRANVILLE (1992: 161). -N 

o 



TABELA 4.11b. - Agrupamento das principais matérias-primas empregadas pelos índios amazônicos 

Nome Vulgar 

Envireira1 ~ 3 

Inajá1•3 cS 

ltaúba1 

Louro1 

Maçaranduba1 

Marupá1 • 2 

Mogno1 • 2 

Palha Vermelha' 
Patauá5 

Pau D'arco1 

Pau-Amarelo1 

Pau-Brasil1 

Paxiúba1·h5 

Paxiubinha1 

Samaúma1 

Titica1 

Uacury5 

Ubim~ 

Ubim Bravo• 
Ubim1

•' 

Fontes Bibliográficas: 

Tipo de matéria-prima Tipo de 
Nome Científico Parte Utilização 
Guatteria sp. Casca do caule Amarração estrutural e utensílios 
Maximi/iana maripa Martius Folhas Revestimento do teto e paredes e utensílios 
Mezilaurus itauba Meissn Cerne Estrutura da habitação 
Nectandra spp. Cerne Estrutura da habitação e canoas 
Mimusops excelsa Ducke. Látex Calafetagem de canoas 
Simantba amara Aubl. ex Benth Cerne Estrutura da habitação, canoas e utensílios 
Swietenia macrophylla King Cerne Estrutura da habitação e utensílios 
Orbignya spectabilis (Martius) Burret Folhas Revestimento de parede e do teto 
Jessenia bataua Folhas Revestimento de parede e do teto 
Tecomasp. Cerne Estrutura da habitação e canoas 
Euxylophora paraensis H.B.K. Cerne Estrutura da habitação e utensílios 
Sickinfda tinctoria Hub. Cerne Estrutura da habitação e utensílios 
Socratea exorrhiza (Mart.) H Wendl. Casca do caule Paredes, piso, ripas e utensílios 
lriartella setigera (Martius) H. Wendl. Casca do caule Paredes, piso, ripas e utensílios 
Bombax globosum Aubl. Toras Estrutura de jangadas 
Heteropsis spruceana Schott Cipó Amarração estrutural e utensílios 
Scheelea princeps Folhas Revestimento de parede e do teto 
Geonoma baculifera (Poit.) Kunth. Folhas Revestimento de parede e do teto 
Geonoma deversa (Poit.) Kunth. Folhas Revestimento de parede e do teto 
Geonoma paniculigera Martius Folhas Revestimento de parede e do teto 

-1 RIBEIRO (1988: p. 227-280); 2 BRAGA (199)), 3 RIBEIRO (1987: p. 27-92), 'ANDERSON (19??: 7), ~ BOOM 
(1988:96) e 6 KAHN & GRANVILLE (1992: 161). 



4.4. Caracterização dos tipos de coberturas dos Alojamentos de Selva visitados 

Na tabela abaixo estão relacionadas as principais caracteristicas geométricas das coberturas abordadas nas Tabelas 4.1 a 4.9, onde buscou-se 
com este levantamento fazer uma síntese da forma e dos tipos de revestimentos empregados nos hotéis de selva do Estado do Amazonas. 

TABELA 4.12.- Forma da planta e do tipo de cobertura do hotel de selva segundo a seção reta e número de águas 

Alojamentos Circular Retangular Poligonal Tipo de 
de Selva Cônica com Cônica com Duas Quatro Seis Doze Dezesseis Revestimento 

uma água duas águas águas águas lados lados lados 

Acajatuba Jungle Quartos Palha Branca 
Lodf(e Restaurante Palha Branca 

Amazon Ecopark Quartos Palha Branca. Caranai 
Restaurante Buritirana 

Amazon Vil/age Quartos Palha Branca 
Restaurante Palha Branca 

Anavilhanas Creek Quartos Buçu 
Restaurante 

~tinco Ariaú Amazon Torres Torres** 
Towers Restaurante zinco 

Hotel Lago Salvador Cabanas"' Telha Cer&mica 
Restaurante Telha Cerâmica 

Malocas Jungle Quartos Lasca de madeira 
Lodge Restaurante Lasca de madeira 

Pousada dos Quartos Lasca de madeira 
Guanavenas Restaurante Lasca de madeira 

Rain Forest Lodge Quartos Buçu 
Restaurante Buçu 

Observações: "' Somente wna das quatro cabanas possw cobertura de telha de fibro-cunento, revestida e),'temamente com Palha Branca. 
**Somente wna das três torres de apartamentos possui esse formato. N 

N 
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5. Sistematização da técnica de utilizacão das coberturas 

Podemos concluir que nos sistemas constmtivos analisados nas Tabelas 4.1 a 4.9, o 
que prevaleceu foi o emprego de madeiras amazônicas e de folhas de palmeiras como 
matérias-primas para a edificação dos hotéis de selva. Com a utilização de materiais 
locais renováveis e abundantemente encontrados nas proximidades dos empreendi
mentos turísticos, contribuiu razoavelmente na diminuição dos custos da estmtura de 
sustentação e do revestimento das coberturas dos alojamentos de selva. 

Na maior parte do HS amazonenses, foram adotadas técnicas de constmções mais 
dominadas pelos caboclos, logo, poucos foram os hotéis que tiveram a presença de 
profissionais da área, seja para a concepção dos projetos arquitetônicos seja para a 
constmção e fiscalização técnica dos mesmos. Os proprietários dos alojamentos ale
gam dois motivos: primeiro, pelo alto custo cobrado por engenheiros e arquitetos 
para a realização dos serviços e segundo, por acharem que os constmtores locais são 
mais experientes no emprego de materiais regionais para a constmção dos /odges. 

Diante deste fato, este trabalho objetiva realizar a sistematização da técnica de utiliza
ção de alguns materiais regionais empregados na constmção dos hotéis de selva visi
tados, mais precisamente no revestimento de suas coberturas. Estas foram divididas 
em dois gmpos segundo o tipo de matéria de natureza vegetal utilizada no revesti
mento, as revestidas com folhas de palmáceas e as cobertas com lascas de madeira. 

Inicialmente, para melhor contextualização do assunto em questão, é bom termos 
conhecimento da existência de outros tipos de revestimentos vegetais empregados e 
dos principais aspectos que implicam estes materiais constmtivos quando são utiliza
dos como elementos de proteção de habitações. 

Estas coberturas têm como principal característica constmtiva a utilização de ervas ou 
plantas mortas como material de revestimento. Três são as matérias primas emprega
das: as folhas e fibras de palmeiras (a piaçava e a palha, são os tipos de revesti
mentos mais empregados no Brasil); as hastes de gramíneas (o sapé e o capim são 
usados no Brasil, o junco e a canad'água são os vegetais mais empregados na Euro
pa) e as lascas de madeiras (técnica tradicional de cobertura difundida na Ásia). 

Segundo COBIJO ( 1987:62), a cobertura com folhas de palmeira talvez seja a envol
tória mais estendida no mundo, porém ainda desconhecida na América do Norte, de
sinteresse esse provocado pela utilização de outros materiais e pela falta de pesquisas 
quanto à capacidade da palha ou do capim de se tornarem isolantes, impermeáveis e 
biodeagradáveis. As habitações cobertas com lascas de madeiras (conhecidas por 
"shingle~)'), têm maior utilização nos Estados Unidos. Atualmente existe fabricação 
industrializada dessas telhas em Cedro Vermelho. 1 

1 Para maior análise do tema consultar OLIN et a/ ( 1990). 
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As limitações do uso destas matérias primas vegetais se devem principalmente pela 
suscetibilidade ao ataque de insetos, pela pouca resistência ao fogo e, sobretudo, por 
não possuírem grande durabilidade frente às intempéries. A longevidade destes tipos 
de revestimentos estão diretamente relacionados com as seguintes parâmetros: 

• A escolha adequada do tipo de revestimento, adaptado ao clima da região onde 
será executada a cobertura, bem como a facilidade de obtenção e a quantidade de 
material de cobertura disponível nas proximidades da obra; 

• Época certa para a colheita; utilização de ferramentas apropriadas para o corte do 
material ; arrumação dos panos, folhas e f eixes e desdobramento das telhas; 

• Controle cuidadoso nas etapas de preparação do revestimento, da retirada de sujei
ra e ervas daninhas que podem estar presas nas hastes ou folhas, assim como no 
empilhamento e annazenamento do material; 

• Utilização de técnicas e ferramentas certas para os serviços de assentamento e fi
xação do revestimento, que dependem fundamentalmente do material escolhido; 

• Perfeito acabamento de beirais, cumeeiras, calhas, rincões e espigões (se caso exis
tirem) e, sobretudo, uma completa vistoria nas superfícies da cobertura para verifi
cação do recobrimento e da retilineidade do topo até o beiral. 

No entanto, existem outros fatores intervenientes na vida útil destas coberturas que 
não dependem exclusivamente da sua execução; mas sim, do projeto arquitetônico 
das edificações, do tratamento e da manutenção. Tomados de antemão podem ga
rantir um melhor desempenho frente à agressividade das intempéries, como menciona 
HALL ( 1988: 1 ,2), em que as coberturas de folhas de palmeiras podem durar até 15 
anos, e as feitas com capim chegam a ter 50 anos de existência. 

Entretanto, segundo COBIJO ( 1987:62), a grande declividade e a perfeita sobre
posição dos feixes, folhas e lascas de madeira são as principais exigências desses 
tipos de cobertura para serem impermeáveis e duradouras. 

5.1. Coberturas com gramíneas 

FIGURA 5.1. -Habitação campestre francesa coberta com junco~ 
Fonte: SÉRÉVILLE & CHA TELAIN ( 1992:70). 

As técnicas mais 
sofisticadas 
destas cobertu
ras são encon
tradas em regi
ões rurais de 
Norfolk, na In
glaterra, são 
denominadas 
pelos europeus 
de "thatching 
roofs", (veja a 
Figura 5.1). 
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As principais hastes de gramJneas empregadas são: o junco e a canad'água (têm du
ração de 50 a 60 anos), o talo do trigo (tem vida útil de 25 a 40 anos) e a erva longa 
ou capim (que chegam a durar de 10 a 20 anos). Segundo a trabathabilidade do mate
rial podemos classificar em dois grupos de gramíneas: as com hastes delgadas ou 
macias (como o talo de trigo) e as com hastes duras (como o junco), ver a Tabela 5.1. 

Quanto às origens dividem-se em três tipos: primeiro, como ocorrência natural das 
vegetações de campos e florestas; segundo, a partir do subproduto de alimentos e 
colheitas para a agricultura; e terceiro, pela plantação, servindo exclusivamente para 
material de cobertura. Os dois primeiros processos são, todavia, os mais utilizados, 
pois as gramíneas atingem maiores tamanhos, porém, em todos os casos o cultivo do 
material deve ser cuidadosamente planejado e gerenciado. 

As granúneas possuem uma grande fanúlia, cerca de 9.000 espécies. Muitas delas são 
oriundas da fertilização de sementes. Na Inglaterra, onde sua utilização é mais difun
dida, essas plantações são e'conomicarnente importantes para o pasto, para a colheita 
de cereais e como base de uma grande diversidade de indústrias. A canad'água 
(Phragmites aush·a/is) é a espécie que tem maior durabilidade, o que depende funda
mentalmente das condições de crescimento e da maneira de colheita. 

Pelas estimativas de BRUNSKILL ( 1987:84), aproximadamente 50.000 edificações 
na Inglaterra tiveram suas coberturas trocadas por telhas de ardósia, de madeira ou 
por outros materiais de revestimento mais acessíveis no país, devido a carência de 
mão-de-obra local qualificada para a manutenção das coberturas existentes. Situação 
esta agravada pela diminuição da produção do material de revestimento (necessário 
para reposição quando os mesmos encontram-se avariados). 

5.1.1. Características básicas e especificações 

·Corno existem diferentes tipos de revestimentos para as coberturas executadas com 
gramíneas, serão descritas, de acordo com HALL (1988:4), as principais característi
cas do material e as preparações que devem ser feitas nos feixes durante a construção 
destas coberturas afim de que as hastes tenham maior trabalhabilidade e sejam mais 
duráveis, diminuindo portanto, o risco de posteriores deteriorações: 

+ Comprimento: mínimo lm e no máximo 2,50rn, o melhor tamanho é, no entanto, 
1,60rn; porém em algumas partes da cobertura (espigões, rincões e nas camadas do 
topo) requerem dimensões menores para fazer os arremates; 

+ Diâmetro: a haste no corte final deve ter de 5 à I Omm de diâmetro, para que as 
camadas fiquem mais compactas, os construtores preferem os talos mais delgados 
pela facilidade de serem manuseados; 

+ Retilineidade: as hastes encurvadas usualmente são as que dão maior trabalho de 
serem trabalhadas, dificultando a compactação das camadas; 

+ Resistência: não existe cientificamente medida da resistência ou de testes de quali
dade das gramíneas, geralmente a escolha do material é visual e táctil, sendo a ex
periência do construtor o que prevalece nesta ocasião; 

+ Flexibilidade: as hastes não podem ser muito quebradiças quando estão secas, 
pois dificultarão os serviços de assentamento e acabamento das camadas; 

+ Desfolhamento: para facilitar o manuseio das hastes, melhorando o serviço de 
cobrimento e compactação das camadas, devem ser retiradas todas as sujeiras e er-
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vas daninhas que encontram-se entre os talos, pois os mesmos absorvem água, o 
que propiciarão uma superficie de cobertura desordenada; 

+ Conicidade: esta característica é muito importante que as superfícies das cobertu
ras possuam, a compacidade das camadas facilita o escoamento das águas pluviais; 

+ Porosidade: as gramíneas com medulas muito duras são suspeitas de diminuírem a 
durabilidade das hastes, pois facilitam a entrada de água por ação capilar para o 
interior das camadas da cobertura. Neste caso, um rigoroso selecionamento do 
material deve ser realizado para evitar este problema. 

Muitos tipos de gramíneas possuem naturalmente as caraterísticas descritas acima, 
mas uma administração cuidadosa nas condições de crescimento e na colheita, bem 
como um correto preparo do material podem aumentar satisfatoriamente a qualidade 
e o desempenho das coberturas revestidas com capim, junco ou cana d'água. 

5.1.2. Produção e preparo do material de cobertura 

As coberturas com gramíneas não são muito encontradas no Brasil; porém, cabe 
mencionar sua execução, porque os cuidados na confecção das camadas de revesti
mento quase sempre são iguais às feitas com folhas de palmáceas, assunto que será 
abordado adiante. Esse tipo de cobertura é feito pelo assentamento de hastes agrupa
das em forma defeixes e o seu preparo pode ser executado mecanicamente ou manu
almente. O processo mecanizado, além de ser mais rápido obtém-se um produto final 
mais compacto, proporcionando um melhor acabamento na cobertura. 

As gramíneas têm baixo custo por ocorrerem facilmente em grande quantidades em 
regiões alagadiças, pois a terra úmida é mais produtiva para a sua plantação. A cana
d'água é usualmente utilizada. Além de ser mais durável, nasce densamente em lugares 
pantanosos que basicamente são áreas inviáveis para outros tipos de plantações. A 
melhor época de corte, geralmente mecanizada, são nos meses de inverno, visto que 
nessa ocasião as hastes das gramíneas chegam a atingir os maiores comprimentos. 

Há lugares onde o corte anual das gramíneas adultas produz um adequado suprimento 
de material para as coberturas; porém, em localidades onde o solo não é propício para 
estas plantações, faz-se necessário a manipulação de regimes de crescimentos por 
métodos de fertilização artificial, afim de que seja suprida a demanda local. 

Um adequado programa de plantação em condições controláveis de irrigação certa
mente darão resultados mais satisfatórios. As hastes que crescem naturalmente são 
mais perenes, enquanto que as provenientes de sementes plantadas por germinação 
artificial têm crescimento mais demorado. HALL ( 1988) ressalta que quanto menos 
fertilizantes artificiais forem utilizados no cultivo das gramíneas, menor será a 
suscetibilidade ao ataque de fungos e a infestação de ervas-daninhas. 

Após serem colhidas e efetuadas a retirada das ervas-daninhas e de outras sujeiras das 
hastes, inicia-se, o mais eficiente quanto possível, o processo de agrupamento das 
gramíneas mais adultas, podendo ser feito de duas maneiras: manualmente, com auxí
lio de pequenos foices; ou mecanicamente, com máquinas apropriadas. Este último 
realiza simultaneamente as tarefas de limpeza, de arrumação das hastes bem como a 
amarração e empacotamento dosfeixes. Entretanto, estas máquinas são relativamente 
onerosas e seus empregos só são justificados em lugares onde as gramíneas nascem 
em grandes quantidades, ou o mercado destes tipos de coberturas seja privilegiado. 
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No processo tradicional duas etapas distintas estão envolvidas para um sucedido pre
paro dos maços. Primeiro, a perfeita remoção das sujeiras, que deve ser feita desde o 
momento da colheita manual; Posteriormente, faz-se o "penteamento" das gramíneas, 
com o propósito de fazer o alinhamento das hastes. Esta operação consiste passar os 
talos por cima de um tambor rotativo provido de vários dentes metálicos com 7,5cm 
de comprimento soldados na superfície de um cilindro. 

Após a limpeza, faz-se a amarração das hastes em forma de feixes, que segundo a 
experiência dos construtores, a medida preferível dos pacotes é de 55cm de circunfe
rência, sendo amarrados a cada 30cm de comprimento a contar da extremidade mais 
grossa. Um nó extra talvez seja necessário se os pacotes forem particularmente muito 
longos. Para maior durabilidade dosfeixes, é necessário que os mesmos sejam estoca
dos secos, em condições de ventilação natural, e nunca expostos à irradiação solar até 
o momento de serem usados na cobertura. 

Após a fase de limpeza e arrumação dos feixes inicia-se o assentamento do revesti
mento na estrutura da cobertura. Como pode ser observado na Tabela 5.1, existem 
diversos processos de aplicação e de fixação do material já que estes dependem do 
tipo de gramínea escolhida. Porém os serviços de acabamento de cumeeiras, calhas, 
espigões e rincões quase sempre possuem mesmos cuidados de execução. 

Segundo HALL ( 1988:6}, pesquisadores na Europa e na Índia estiveram investigando 
sobre os modos de deteriorações dessas coberturas e concluíram que as principais 
causas são oriundas da combinação de desgastes fisicos com a erosão biológica das 
gramíneas. A deterioração se inicia quando a superfície do revestimento está fisica
mente avariada, causada por fortes ventos com chuvas torrenciais e por constantes 
mudanças de temperatura que provocam, simultaneamente, dilatações e contrações no 
material ou pela combinação de todos estes fatores ao mesmo tempo. 

Como dito anteriormente, a exposição à luz solar acelera o processo de apodrecimen
to, porque os raios ultravioletas reagem com a lignina causando pequenas rupturas na 
superfície das gramíneas. Através dessas fissuras acontece a penetração de umidade 
para o interior dos feixes, favorecendo então, a atividade de fungos apodrecedores. 
Os principais procedimentos que devem ser tomados durante a execução dessas co
berturas para evitar estas inconveniências são as seguintes: 

• Correto posicionamento dos feixes para que cada haste fique numa área mínima 
possível exposta às intempéries. Quanto mais íngreme for a superfície da cobertura 
e mais compactos sejam os feixes, melhor será o escoamento das águas pluviais, 
diminuindo o risco de penetração da chuva para o interior das camadas de revesti
mento. Segundo HALL (1987:6) a inclinação ideal é de 50°; 

• Cuidadoso serviço de acabamento nas arestas da cobertura (cumeeiras e espigões) 
e nos coletores de águas pluviais (água-furtada ou rincões e calhas do beiral}, onde 
geralmente se tomam pontos vulneráveis para o surgimento de deteriorações, 
quando certos dispositivos construtivos não são bem executados (como sobreposi
ção dos feixes, impermeabilização e colocação de rufos metálicos). 

O peso das camadas de assentamento dependem exclusivamente do tipo de material 
utilizado e da espessura final do corpo da cobertura. Segundo HALL ( 1988:8,9), a 
canad'água é o revestimento vegetal mais pesado e possui peso seco aproximado de 
40kg/m2 para uma espessura final de camada de 30cm, e quando úmida, cerca de 
50kg/m2

, outras gramíneas variam de 25 a 35kg/m2
. 
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TABELA 5.1. - Principais tipos de gramíneas para o revestimento de coberturas 

ASSENTAMENTO l FIXAÇÃO . ~ CUMEEIRA 

Disposição Desenho 
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Método Desenho 
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com diamctro menor. 
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zinco ou de 

entre si. fibrocimento. 

Fonte: Os quadros foram elaborados a partir de figuras de COBUO (1987) e de desenhos do autor. N 
00 
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5.2. Coberturas com palmáceas 

As coberturas revestidas com folhas de Buçu (Jvfanicaria Saccifera), de Bul'itirana 
ou Caranaí (Mauritiella acu/eata), de Caranaí do mato (f.epidocmyum tenue) e de 
brotos de Palha Branca (Atta/ea atta/eoides) são as mais encontradas na Região 
Norte do Brasil pela grande ocorrência dessas palmáceas na Amazônia. Estas espécies 
de palmáceas estão presentes nas proximidades da maior parte dos HS amazonenses. 

Existe também outras palmeiras como o Buriti (Mauritia flexuosa) e a Inajá 
(Maximiliana maripa), (veja a Figura 5.2), que têm suas folhas empregadas no reves

jtsm 

a) b) 

timento de cober
turas, porém não 
muito freqüentes, 
pois estas palmá
ceas são mais 
encontradas for
mando pequenas 
comunidades em 
solos bem drena
dos e em reservas 
indígenas. 

FIGURA 5.2. 
Palmeiras de Buriti 
(a) c I na já (b ); 
Fonte: KAHN & 
GRANVILLE 
(1992:14, 51). 

No mundo, a técnica de execução dessas coberturas é mais difundida em países pos
suidores de reservas naturais de palmeiras (no caso, a América do Sul e a África). No 
Norte do Brasil, devido à facilidade de obtenção da matéria-prima na Região 
Amazônica, este sistema construtivo de cobertura é amplamente empregado nas 
construções rurais, nas habitações dos caboclos ribeirinhos e nas malocas indígenas. 

No Nordeste, as folhas de Babaçu ou Babassu (Orbignya phalerata Mart.) e as fi
bras de Piaçava ou Piassaba (Leopo/dina piassaba Wall.) têm maior utilização nas 
coberturas dos quiosques e chapéus de palha encontrados nas praias litorâneas. Ape
sar da técnica de execução ser ainda bastante artesanal (desde as ferramentas e mate
riais utilizados até nas técnicas construtivas empregadas), existem hoje nas grandes 
capitais brasileiras, firmas especializadas na construção desses tipos de coberturas. 

Basicamente, essas coberturas são constituídas pelo assentamento de feixes de fibras, 
de folhas ou palmas previamente preparadas em panos, visto que na sua grande maio
ria as folhas passam por serviços de corte e trançado1 dos folíolos2 para aumentar a 
superficie de exposição e garantir maior estanqueidade das fiadas de cobrimento. 

1 Segundo RIBEIRO (1988:61), é a técnica de interpor sob e sobre, alternadamente, elementos vege
tais previamente preparados, para construir manufaturas planas. A composição desses elementos 
(palha, taJa}, a maneira pela qual interceptam ou cruzam um ao oulro. e o seu espaçamento. provêm 
a chave das técnicas do trançado. 
2 Por RIBEIRO (1988:61), é o filan1ento partido longítudinalmentc do grelo ou da folha (flabeliformc 
ou pinulada) de palmeira. a essa parte preparada da planta costuma-se chamar de palha. 
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5.2.1. Descrição das palmáceas em estudo 

A grande ocorrência de palmeiras nativas na Região Amazônica é devido a existência 
de zonas de várzeas com solos aluviais. Segundo KAHN & GRANVILLE 
( 1992: 165), cerca de 2% da Amazônia Brasileira é composta por estas áreas (florestas 
inundáveis) . Sem falar, nas áreas de planaltos e vales que encontram-se ao longo de 
toda Bacia Amazôrúca que ficam somente cobertas durante as estações chuvosas 
(época das enchentes dos rios). Não existem dados estimados sobre a superficie total 
coberta, porém são certamente substanciais. 

Os principais fatores que contribuem para o crescimento deste tipo de vegetação na 
Amazônia são essencialmente as condições climáticas e geográficas que diversificam o 
seu ecossistema natural. KAHN & GRANVILLE (1992: 124) dividiram as palmeiras 
nos seguintes tipos de ocorrência: 

• Florestas de terra firme ; 

• Florestas de solos aluviais periodicamente inundadas; 

• Horestas periodicamente inundadas por águas escuras; 

• Florestas de solos orgânicos inundáveis ou permanentemente encharcados; 

• Florestas pantanosas sazonalmente inundadas; 

• Florestas de terra árida com solos arenosos (com areia branca); 

• Florestas inundáveis com solos arenosos (com areia branca); 

• Florestas montanhosas e Savanas. 

Das variadas espécies de palmeiras amazônicas existentes, serão estudadas somente as 
do gênero: o Lepidocmyum (Caranaí do Mato), a Manicaria (Buçu), a Mauriliella 
(Buritirana), a Altalea (Palha Branca) e a Socratea (Paxiúba); Pois foram as palmá
ceas que tiveram suas folhas utilizadas nas coberturas dos HS visitados. Estas palmei
ras estão distribuídas em diversas partes da Amazônia, como mostra a Tabela 5.2. 

TABELA 5.2. -Distribuição das palmeiras na Amazônia quanto ao gênero 

REGIÃO AMAZONICA 
Norte Sul 

ESPECIES 11 Oeste 11 Centro 11 Este 11 Oeste 11 Centro ~ Este 

Lepidocmyum • • • 
Manicaria • • • I ~ 
Mauritiella • • • • I • ~ • 
Attalea • • 
Socratea • • • • • • 

Fonte: Adaptada de KAHN & GRANVILLE ( 1992: 1 0). 

A grande maioria das espécies de palmeiras são características de apenas um ecosis
tema, no qual elas são particularmente abundantes. Entretanto, elas podem ocasio
nalmente serem encontradas em outras condições ecológicas, porém em baixa quanti
dade, como mostram as Tabelas 5.3a e 5.3b. Outras são encontradas em vários ecos
sistemas e em cada um deles formam populações representativas. Outras espécies 
apresentam diferentes comportamentos ecológicos de uma região para a outra. 
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TABELA 5.3a. - Ocorrência das palmeiras amazônicas quanto ao tipo de solo 

Florestas não inundáveis 

Terra firme Vegetação se-
argilosa (solos cundária (solos 
encharcados) drenados) 

Espécies freq. dens. freq. dcns. 

Lepidocaryum ssp. (C, O) A A • • 

Socratea exorrhiza (T) A M B B 

Fonte: Adaptada de KAHN & GRANVILLE (1992: 163). 

Onde: freq. = Freqüência; dcns. = Densidade; 
A- Alta; M - Média; B - Baixa; 
C- Central; E - Este; O - Oeste; T - Toda bacia; 

Vegetação Terras 
baixa (solos Irregularmente 

áridos) inundadas 

freq. dens. frcq. dens. 

B B A A 

• • A M 

TABELA 5.3b.- Ocorrência das palmeiras amazônicas quanto ao tipo de solo 

Florestas inundáveis 
Periodicamente 

Águas Claras Águas escuras 

Espécies freq. dens. freq. dcns. 

Manicaria spp. (C, E) • • • • 

Mauuritie/la spp. (T) • • • • 

Socratea exorrhiza (T) M M • • 

Fonte: Adaptada de KAHN & GRANVILLE (1992: 164). 

Onde: frcq. = Freqüência; dcns. = Densidade; 
A - Alta; M - Média; B - Baixa; 
C - Central; E - Este; O - Oeste; T - Toda bacia; 

Permanente Sazonalmente 

mente (vale/planalto) 

frcq. dcns. freq. dens. 

• • B A 

B M-A 

A M-A A M-A 

De acordo com os dados apresentados nas Tabelas 5.3a e 5.3b, pode-se constatar que 
a Socratea exorrhiza encontra-se em grande parte da Bacia Amazônica. Apesar de 
suas folhas não serem de boa qualidade para o revestimento de tetos, tem elevada 
importância na construção civil. BOOM ( 1988 :95), em seu inventário florestal sobre a 
cultura das palmeiras amazônicas, enfatiza que o caule da Paxiúba é dividido forman
do tábuas, nas quais são empregadas como material de acabamento de pisos e paredes 
por possuir alta durabilidade natural. 

Segundo HENDERSON ( 1995: 139) a Attalea ataleodis ocorre tanto no centro, 
quanto no este da Amazônia em florestas de terra firme ou em áreas inundáveis, o que 
contribui para um maior aproveitamento econômico desta palmácea para a região. 
Sendo esta a espécie mais empregada como material de revestimento de coberturas. 

Devido a grande diversidade taxionômicas 1 entres as palmáceas, serão apresentadas 
agora as caraterísticas botânicas de cada espécie de palmeira em estudo, visto que 
estas informações (tamanho e formato de folhas e caules) são determinantes para o 
preparo e emprego do revestimento. 

1 Segundo BUENO ( 1986), é relativo à parte da Botânica que se ocupa da classificação científica. 
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5.2.1.1. Buçu (Manicaria sacc({era Gaertner, Fruet.) 

Pertencente à sub-família das palmáceas, de gênero monoespecífico, é também vul
garmente conhecida por Bussu1

, cujo nome científico é !vfanicaria saccifera Gaer
tner, Fruet.. Segundo HENDERSON & BALICK ( 1987: 119) esta palmeira encontra
se quase sempre distribuída nas margens de rios, igapós ou em baixas elevações 
(nunca acima de 200m). É uma palmeira média que possui estipe2 cespitosa3 medindo 
de 3 a 6m de altura, e a haste central com 15 a l9cm de diâmetro; Geralmente seus 
múltiplos caules são encobertos com folhas velhas persistentes. 

Manicaria saccifera pode atingir até 1Om na 
Amazônia Central. RODRIGUES ( 1989: 197) 
descreve suas folhas como sendo grandes e 
quase inteiras, semelhantes a da bananeira. 

As folhas são eretas e crescem de 5 a 25 uni
dades por palmeira. GALEANO (1992: 133) 
relata que suas ráquis" variam de 4 a 8m de 
comprimento por 1,5m de largura, (veja a Fi
gura 5.3). 

Os pecíolos5 medem 0,25 a 1 ,3m de compri
mento linear; os quais fundidos, fonnam uma 
palma inteira, dividindo os segmentos com a 
idade. 

FIGURA 5.3.- Detalhe de uma palmeira de Buçu; Fonte: KAHN & GRANVILLE (1992:21). 

5.2.1.2 Buritirana ou Caranaí (Mauritiella aculeata (H.B.K.) Burret) 

Pertencente à sub-família das palmáceas, conhecida cientificamente por Mauritie/la 
aculeata (H.B.K.) Burret. Segundo GALEANO (1992:139), é uma palmeira que al
cança mais de 15m de altura, (veja a Figura 5.4). KAHN & GRANVILLE ( 1992: 196) 
mencionam em seus inventários outros nomes vernaculares adotados no Brasil para 
esta palmeira como o Caraná de E~pinhos e o Buritizinho. 

A Mauritiella acu/eata possui caule cespitoso, com mais de I O talos, geralmente in
clinados, com cerca de 15cm de diâmetro cada. Sua coroa é fonnada por 4 a 1 O fo
lhas, tendo o limbo fonnato quase circular (palma}, com pouco mais de 2m de diâme
tro. 

Os pecíolos têm cor acinzentada, com 0,30 a 1 ,20m de comprimento linear, fonnando 
lâminas costapalmadas; em cada folha existem de 70 a 100 segmentos rígidos, estes 
de 0,8 a I ,2m de comprimento, pendentes e esparsa mente espinhosos próximas ao 
ápice. 

1 Dados fornecidos pela Profl. Dfl. Ires Paula de Andrade Miranda c pelo Eng0 . Florestal Afonso 
Rebelo da Divisão de Palinologia c Fisiologia Vegetal do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia- INPA ffrabalho não publicado, 199?/. 
2 Segundo BUENO (1986), diz-se do caule sem ramificações, também chamada de cspique. 
3 Segundo MlRADOR (1979) é o adjetivo dado a espécie que da mesma raiz nascem vários caules. 
4 Por MIRADO R ( 1979) são os eixos principais de uma folha composta. 
5 Por MJRADOR (1979) s.:'io as porções delgadas das folhas, que prendem o limbo à bainha. 
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As palmeiras de Buritirana são encontradas 
amplamente distribuídas em toda a Bacia 
Amazônica, (veja a Tabela 5.3b). Porém, se
gundo GALEANO ( 1992: 139), têm alta densi
dade em: bosques sazonalmente inundados, 
áreas próximas de vales e pântanos, ou ainda 
em algumas regiões de savanas. 

Uma particularidade desta palmeira é que suas 
folhas, quando secas, pendem da coroa, mas só 
caem depois de muito tempo, devido à alta 
rigidez de suas ráquis. 

FIGURA 5.4. - Desenho de várias palmeiras nati
vas de Buritirana; 
Fonte: KAHN & GRANVILLE ( 1992: 18). 

5.2.1.3. Caranaí do Mato (Lepidocmyum tenue Mattius) 

Pertence à sub-família das palmáceas, é conhecida cientificamente por Lepidocmyum 
te1me Martius. Segundo GALEANO (1992: 139), é uma palmeira com caule cespitoso 
que usualmente forma grandes grupos com talos muito juntos entre si ou separados, 
unidos por rizomas 1 largas. É considerada uma espécie de palmeira arborescente, pois 
os caules, têm 1 a 3m de altura e 2 a 3cm de diâmetro, de coloração café. 

a) b) 

Às vezes, as ba
ses dos caules 
estão encobertas 
com as folhas 
velhas persisten
tes. A coroa é 
formada basica
mente por I O a 
20 folhas, eretas 
ou inclinadas. O 
pecíolo é delga
do, com lm de 
comprimento 
(veja a Figura 
5.5). 

FIGURA 5.5.- Desenho de uma palmeira de Caranaí do Mato (a) e de sua folha (b); 
Fonte: GALEANO (1992: 130). 

1 Por BUENO (1986), são os caules subterrâneos que produzem ramos aéreos com aspecto de raízes. 
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O Caranaí do Mato tem o limbo1 semicircular ou quase circular, com pouco mais de 
1 em de diâmetro e menos de 1m de largura, dividido em 4 a 14 segmentos rígidos, 
radiados desde a base, todos mais ou menos iguais em espessura. Devido à alta du
rabilidade natural de suas folhas, constitui uma ótima espécie de revestimento para 
tetos. O Lepidocmyum tenue é uma espécie com ampla distribuição em florestas de 
terra firme localizadas em regiões a centroeste da Amazônia. 

5.2.1.4. Palha Branca (Attalea attaleoides Barb. Rodr.? 

Como relata HENDERSON (1995: 139) esta palmeira é classificada como Atta/ea 
attaleoides (Barb. Rodr.). Porém vulgarmente também chamada de Palha Preta ou 
Pa/hera Branca. Segundo a descrição de HENDERSON (1995: 139) esta palmácea 
possui estipe solitária curta e subterrânea, tendo de 8 a 11 folhas eretas, com a bainha3 

aberta. As ráquis têm de 3,3 a 5m de comprimento de cor castanlw-claro. 

O peciolo varia de 0,40 a lm 
de comprimento. Em cada 
lateral da folha existem de 75 
a 11 O folíolos lineares pina
dos (chamados também de 
pínulas4

) com pouco menos 
de 0,60m à 0,80m de com
primento por 2 a 4cm de 
largura, igualmente espaça
dos e todos no mesmo plano, 
como mostra a Figura 5.6. 

HENDERSON (1995: 139) 
salienta que a A. atla/eoides 
é em alguns aspectos muito 
similar a A. maripa, particu
larmente nas flores estamina
das e nos frutos . E acredita 
que ambas as espécies pode
riam ser chamadas de Ma-
ximi/iana. 

FIGURA 5.6. - Desenho de uma Atta/ea attaleoides (a), de sua flor estaminada (b) e de seu 
fruto (c), respectivamente; Fonte: HENDERSON (1995: 140). 

A Attalea alla/eoides é uma palmeira que se desenvolve principalmente em florestas 
tropicais úmidas encontradas abundantemente na porção central e este da Amazônia 
Brasileira, assim como em florestas de terra firme, raramente em regiões acima de 
750m de elevação. Estão localizadas principalmente nos Estados do Amapá e do 
Amazonas (ocorre em grande densidade nas proximidades da cidade de Manaus). 

1 Segundo MIRADO R ( 1979), é a expansão membranosa que, a partir do pccíolo, constitui a folha. 
2 Espécie identificada nos dados fornecidos pela Profl. Dtl. Ires Paula de Andrade Miranda e pelo 
Eng<>. Florestal Afonso Rebelo, Divisão de Palinologia e Fisiologia Vegetal- INPA. 
3 Por Mirado r ( 1979), é a parte da folha que envolve o caule. 
4 Segundo BUENO ( 1986), s.''io os folíolos ou divisões de uma folha composta. 
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5.2.1.5. Paxiúba (Socratea exorrhiza (Martius) Wendlamf) 

É uma palmeira alta, que chega a atingir de 2S a 30m de altura com estipe variando de 
12 a !Sem de diâmetro, cujo nome científico é Socratea exorrhiza (Martius) Wen
dland. KAHN (1990:357) descreve que suas raízes epigéias1 formam um cone com 
cerca de 2 a 3m de altura, (veja a Figura S.7a), em que cada raiz possui diâmetro en
torno de Sem. Tendo as suas superficies cobertas de espinhos curtos e agudos. 

''"[ 
~~ .... ... 

o 

i I f~ 
I' I I; ''t 11 

'I I I ~~i I I I 
1: I: 
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Sua coroa, segundo 
GALEANO ( 1992: 15S), é 
fonnada por S a 7 folhas, de 
cor verde-griséu, com cerca 
de I ,4m de comprimento. 

Seus pecíolos aplainados têm 
de I O a 30cm de comprimen
to, e suas ráquis alcançam de 
2 a 3m de largura. Possui em 
cada lado de 20 a 26 pinas 
estreitas, divididas longitudi
nalmente até a base em 2 a 8 
segmentos radiados. 

As pínulas são segmentadas 
em 100 unidades, regular ou 
irregulannente dispostas em 
vários planos, dando a apa
rência de uma folha "crespa". 

Segundo GALEANO 
(1992:157), a Paxiúba tem 
seu caule coberto por fibras 
negras muito rígidas, de 
corte muito resistente. Por 
esta razão, o caule dividido é 
utilizado como revestimento 
de pisos e paredes, assim 
como, serve de material su
porte para as fiadas de cober
tura. 

FIGURA 5. 7. - Palmeira de Paxiúba (a), parte médja de sua foll1a (b ), (mostrando as pinas 
divididas em segmentos desde a base) e sua infrutescência (c); Fonte: GALEANO (1992: 156). 

KAHN & CASTR02 apud KAHN ( 1990), relatam que a Socratea exorrhiza é uma 
das poucas espécies de palmeira que encontram-se adultas, tanto em bosques periodi
camente inundados, ou permanentemente, quanto em florestas altas (de até 1 OOOm de 
elevação do nível do mar), porém o solo deve ser úmido ou bem drenado. 

1 Segundo BUENO ( 1986), s.io as raizes que estão sobre a terra, ou fora dela. 
~ KAHN, F. & CASTRO, A. Til e palm communily in a fores/ o f central Amazonia, Brazil. Bioh·opi
ca, 1985, 17. apud KAHN, F. Las palmeras de arhorétum Jenam flerrera- Província de Requena, 
Departamento de Loreto, Pertí. Conservatoire et Jardin Botaniqucs de Genévc, 45 ( 1), 1990. p.357. 
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5.2.2. Colheita das folhas 

A época ideal para a colheita das folhas das palmeiras depende basicamente da espécie 
escolhida. Pois a altura da palmeira e a localização de sua ocorrência são caracte
rísticas botânicas determinantes para uma colheita mais produtiva. O Buço e a Palha 
Branca, por serem espécies que têm a base de suas folhas não muito distantes do 
solo, (veja as Figuras 5.3 e 5.6), facilitam a colheita manual com facões. O corte é 
dado no início da haste da folha (na base da ráquis), o que necessariamente não pre
judica o crescimento de outras folhas que poderão ser colhidas no próximo ano. 

Tanto o Buço quanto a Palha Branca, têm a característica de serem geograficamente 
mais abundantes nas áreas de várzeas e nas margens dos rios e igarapés 1, facilitando o 
acesso de embarcações em qualquer época do ano, exceto quando o nível das águas 
dos rios amazônicos estiverem acima das coroas (cumes) das palmeiras. 

Durante a colheita do Buçu, do Caranaí-do-Mato e da Buritirana, busca-se cortar 
as folhas do mesmo tamanho, (comprimento e largura). A Palha Branca tem somente 
cortados os seus brotos ou guias, (são as folhas ainda fechadas). Alguns caboclos da 
região chegam a tirar de 60 a 70 brotos por dia. No momento do corte deve-se ter o 
cuidado de não pegar folhas quebradas, evitando danificar o talo dos brotos. Caso 
isso ocorra, faz-se posteriormente a separação dos que estiverem defeituosos. 

As palmeiras de Caranaí-do~Mato e 
de Buritirana, (Figura 5.8), devido às 
suas grandes alh1ras e por ocorrem 
principalmente em florestas de terra 
firme. A época ideal para corte de suas 
folhas é na cheia dos rios, ou seja, dos 
meses de Novembro a Março. 

Como o nível das águas aproxima-se 
do ápice da palmeira, isto contribui 
para um corte mais adequado das fo
lhas. O único transporte disponível na 
Amazônia para o acesso as florestas 
altas inundadas são barcos ou canoas, 
os quais diminuem razoavelmente os 
custos de carregamento e o tempo de 
transporte das folhas colhidas. 

No período das enchentes, o processo 
e as ferramentas empregadas na co
lheita das folhas de Buritirana e de 
Caranaí-do-Mato é similar ao corte 
das folhas de Buçu. Quando fora 
destas estações faz-se necessário a 
utilização de escadas para se alcançar 
o cume destas palmeiras. 

FIGURA 5.8. - Vista de várias palmeiras nativas de Buritirana, localizadas nas margens do 
Rio Cuieiras, no Mwlicípio de Novo Airão; Fonte: Do autor (I 995). 

1 Por BUENO ( 1986), são canais naturais entre duas ilhas, ou entre uma ilha e a terra fim1e. 
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Existe um outro meio de colheita das folhas das palmeiras altas, consiste na subida 
pelo caule utilizando somente as mãos e os pés, como fazem os apanhadores de cocos 
no Nordeste brasileiro. Os caboclos amazônicos colocam em volta dos tornozelos um 
tipo de corda confeccionada com a casca de Envireira1

, que tem a finalidade de pren
der os pés com maior segurança ao tronco da palmeira. 

Este processo de colheita é bastante arriscado e foi pioneiro pelos índios. Atualmente 
essa técnica é muito difundida pelos habitantes da região onde as folhas destas espéci
es de palmáceas são vendidas comercialmente. 

5.2.3. Secagem das folhas e preparo dos feixes e panos 

Após a colheita, as folhas são transportadas manualmente para um local onde é efetu
ada a limpeza e a retirada do material avariado. Daí parte-se para o início da amarra
ção manual dos feixes. Cada feixe é composto por um conjunto de 25 a 50 unidades 
de folhas ou brotos, que são dispostos uns sobre os outros, e presos com cipós nas 
extremidades, ficando assim prontos para serem comercializados. 

Na maior parte das coberturas feitas com palha, o revestimento é aplicado seco. Po
rém, existem algumas espécies de palmeiras que, segundo a técnica de aplicação em
pregada, (assunto que terá maior abordagem no item 5.2.5), têm a exigência de assen
tar as folhas ainda verdes na estrutura, como é o caso do Buçu, não necessitando de 
um período de secagem. Como este tipo de revestimento é de natureza vegetal, torna
se extremamente quebradiço ao ser manuseado quando muito maduro e seco, 

Um princípio fundamental a saber, é que quanto mais eficiente for o processo de se
cagem, maior será a durabilidade do revestimento. Os construtores locais edificam 
barracões2 dentro do canteiro de obras, afim de que sejam armazenados os feixes ou 
folhas antes de serem utilizados, tendo o cuidado de proteger o matetial da incidência 
direta de raios solares e do contato com águas pluviais. 

O tempo de secagem no barracão é inconstante, variando de 30 a 120 dias. Esta vari
ação é decorrente de acordo com: o tipo de revestimento; a temperatura intema, a 
umidade do ar e a ventilação natural do ambiente coberto; e sobretudo, da disposi
ção das varas suspensas do solo (altura acima do terreno e espaçamento entre fo
lhas). Segundo os caboclos, é a coloração e a textura das folhas que indicam o ponto 
ideal para início de aplicação ou de preparação dos panos, ou seja, quando as folhas 
estiverem se tornando quebradiças com a tonalidade amarelada ou marrom-clara. 

Das palmeiras em estudo, somente as folhas de Caranaí-do-Mato passam por outros 
setviços antes de serem vendidas (assunto a ser explanado no final desse item). Devi
do o Caranaí-do-Mato ter as suas folhas em forma de palmas, seus folíolos são en
trelaçados entre si para aumentar a superfície de exposição das camadas de cobertura. 

Os brotos verdes de Palha Branca, antes do processo de secagem, têm as suas guias 
abertas, (setviços de confecção dos panos). Os folíolos dos brotos são abertos manu
almente, um a um, segundo as etapas distintas nas Figuras 5. 9, 5 . I O e 5.11, respecti
vamente. 

1 Segundo RIBEIRO (1988:63), é um arbusto da família das Anonáccas, de 3m de altura por 4cm de 
diâmetro, conhecida cientificamente por Guatteria sp. , cuja entrecasca fornece matéria-prima para a 
constmção civil e para a fabricação de utensílios. 
~ São constmções de madeira cobertas de palha que tem o piso batido sem paredes laterais 
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Para a confecção dos panos não há necessidade de ferramentas especiais, visto que as 
pínulas são quebradas manualmente (veja a Figura 5.10), ficando presas à haste cen
tral da folha somente em um único ponto, como pode ser observado na Figura 5. 9. 

Pínulas 

FIGURA 5.9. - Desenho esquemático que 
mostra parte de um broto de Palha Bmnca 
com os seus folíolos abertos; 
Fonte: Adaptado de ALHO (1984:21). 

FIGURA 5.10. - Início de abertura dos 
folíolos de um broto de Palha Bmnca; 
Fonte: SOUSA (1995:20). 

Após as guias serem todas abertas, são chamadas de panos, como pode ser visto na 
Figura 5. 11 . Em alguns casos em que o comprimento dos folíolos depois de abertos 
estejam grandes, costuma-se aparar com facão as pontas das pínulas de cada lado do 
broto, deixando um comprimento máximo de 60cm da haste central. 

O aparo das pontas 
dos folíolos é execu
tado principalmente 
nas fiadas do beiral, 
para obtenção de um 
melhor acabamento 
estético da cobertu
ra. 

FIGURA 5.11. - Tér
mino de abertura dos 
folíolos de um broto de 
Palha Bmnca; Fonte: 
SOUSA (1995:21). 

Após o aparo dos panos, os mesmos são colocados manualmente para secar sobre 
varas em local aberto, com razoável ventilação e iluminação natural, (veja a Figura 
5.12), ou podem ser armazenados em barracões cobertos. Em hipótese alguma os 
panos ficam diretamente sobre o piso, pois com a presença da umidade e de organis
mos vivos provenientes do solo os mesmos rapidamente se deteriorarão. 
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FIGURA 5.12. -Detalhe da secagem ao ar livre de alguns panos de Palita Branca; 
Fonte: Do autor ( 1995). · 

As palmas de Bu
ritirana mesmo 
tendo alta resis
tência frente às 
intempéries, en
tram em rápido 
processo de apo
drecimento se não 
forem protegidas 
da umidade, (veja a 
Figura 5.13). 

FIGURA 5.13. 
Vista de algumas 
palmas de Buritirana 
deterioradas; Fonte: 
Do autor (1995). 

A preparação manual dos panos de Caranaí-do-Mato (Lepidocatyum teneue}, nada 
mais é do que o entrelaçamento entre uma e outra das quatro pínulas que compõem 
cada palma. Primeiramente, é necessário a obtenção das ripas ou hastes onde serão 
tecidas as folhas, os caboclos utilizam usualmente a casca da Paxiúba (Socratea 
exorrhiza. KAHN & GRANVll..LE ( 1992: 160) mencionam que o caule desta espécie 
de palmácea tem alta durabilidade natural frente ao ataque de fungos apodrecedores e 
sob presença constante de umidade. 

Segundo KAHN (1992:766), no Equador essa técnica de confecção de panos para 
revestir coberturas também é muito difundida. Entretanto, as crisnejas1 são feitas a 
partir do trançado dos pecíolos do Irapay (Lepidocmyum lessmannii) sobre a estipe 
da Wellinia augusta, veja a Figura 5.14. Cada pano tem cerca de 80 a 120 folhas. 

1 Nomes vulgarmentes empregados pelos equatorianos. 



.. - : 

140 

Segundo dados de 
KAHN & MEJÍA1 

apud KAHN ( 1992 ), o 
preço de venda do 
pano varia de acordo 
com a quantidade de 
folhas que o mesmo 
possut. Para revestir 

~ 2m2 de área necessita
se de cerca de nove 
crisnejas, ou seJa, 
aproximadamente I 080 
folhas de Lepidoca
Jywn lessmmmi i. 

FIGURA 5.14. - Vista de alguns panos tecidos com folhas de Irapay; Fonte: KAHN ( 1992:767). 

Depois da derrubada da Paxiúba com machado, é feito o fatiamento do caule da pal
meira em toras de 3,2m de comprimento. Dispostas em solo tirme, as toras são dividi
das ao meio com auxílio do machado e após serem retirados os seus miolos (ficando a 
casca com 2cm de espessura) é feito o corte das ripas com aproximadamente 2,5cm 
de largura, como pode ser observado na Figura 5.15. O tamanho padrão dos panos é 
de 3 m de comprimento por 45cm de largura. São confeccionados nesta medida para 
um maior aproveitamento de material e uma conseqüente facilidade de transporte e 
manuseio dos panos no momento de sua aplicação na estrutura da cobertura. 

FIGURA 5 .15. Detalhe parcial de 
um pano tecido com folhas de 
Caranaí-do-lvfato em haste de 
Paxiúba. 
Fonte: SOUSA (1995:13). 

1 KAHN, F. & MEJÍA, K.. Notes 011 lhe biology, eco/ogy muluse of a sma/1 Amazo11iall palm: 
Lepidocaryum tessmannii, Principies, 1987, 31. apud KAHN, F. Las palmeras de los bosques tro
picales. In: Simpósio Internacional. Tome 21. N°. 2, Iquitos, Lima, Peru, 1992, p. 766. 
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As próprias ráquis (talos) das folhas de Caranaí-do-Mato é que servem de amarra
ção na haste de Paxiúba. A técnica de entrelaçamento dos talos das folhas ao redor 
da haste é bastante dificil de ser executada, pois a rapidez do serviço depende direta
mente da prática do trabalhador. Segundo informações colhidas em campo, um bom 
artífice em um dia de trabalho chega a tecer aproximadamente dez panos de 3m de 
comprimento cada, sendo esta considerada uma produção ótima. 

O entrelaçamento dos folíolos é executado no chão próximo ao local em que as folhas 
foram secas. Na medida em que finalizam-se a confecção dos panos, faz-se a arruma
ção dos mesmos em local arejado e ventilado, elevando as folhas do piso para evitar a 
umidade nas camadas inferiores. 

Como se trata de uma técnica vemacular indígena assimilada pelos caboclos, não 
existem ferramentas especiais para a confecção dos panos, pois os mesmos são feitos 
à mão. Entretanto, requer uma experiência muito grande por parte do profissional. O 
tempo para adquirir a habilidade no entrelaçamento dos folíolos não se toma demora
da, pois na maioria das vezes esses artífices só exercem este tipo de atividade na vida. 

5.2.4. Aplicação do revestimento 

Basicamente essas coberturas são feitas pelo assentamento de folhas ou de panos 
previamente preparados, em que cada etapa de execução tem a sua importância no 
serviço como um todo, para que o acabamento final tenha resultados satisfatórios. 
Entretanto, a escolha do tipo de revestimento adequado para cobertura e com baixo 
custo de execução depende principalmente das seguintes exigências: 

• Disponibilidade de material de revestimento nas proximidades da construção; 

• Facilidade de contratação local de mão-de-obra especializada para a execu
ção dos serviços (preparo e assentamento do material de revestimento); 

• Características arquitetônicas da construção. 

As duas primeiras exigências são determinadas pelas características da região onde 
será executada a cobertura. Por meio de um estudo local podem ser obtidas as infor
mações necessárias. A última exigência é determinada pela forma e inclinação da 
supetfície da cobertura (plana, inclinada ou cônica) e a quantidade de águas (duas, 
quatro, seis, etc.). Estes são fatores que distinguem de antemão se o revestimento 
escolhido pode ou não ser aplicado ao tipo de cobertura projetada. 

Como pode ser analisado na Tabela 4.12, sobre as variadas formas das coberturas dos 
HS em estudo, as folhas de Buçu e de Buritirana aparecem como revestimentos 
apropriados para superficies cônicas, pois possuem características de se moldarem 
com maior perfeição nessas formas de estruturas, enquanto que os panos de Caranaí
do-Mato e de Palha Branca foram os mais empregados em coberturas planas. Po
rém, tanto a Palha Branca quanto o Buçu foram utilizados em ambas as formas, pela 
facilidade que essas folhas têm de se adequarem em qualquer tipo de superficie. 

Para melhor compreensão da aplicação das folhas de palmeiras, serão agora descritos 
os principais cuidados que devem ser tomados durante a execução de cada uma das 
etapas de serviços que compreendem a confecção das camadas de cobertura. Essas 
informações foram coletadas através de entrevistas com construtores locais e das visi
tas técnicas nos canteiros de obras de alguns HS que encontravam-se em construção. 
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Como estes tipos de revestimentos são obtidos na grande maioria da vezes em áreas 
de dificil acesso terrestre, o único meio de transporte destes materiais para os centros 
urbanos é via fluvial. Na medida que os panos ou as folhas são retirados do interior da 
embarcação, os mesmos são colocados ao ar livre tendo o cuidado de colocá-los so
bre troncos dispostos perpendicularmente às haste das folhas, (veja a Figura 5.16). 

naí 

Paus roli
ços 

Vista da 
disposição de panos de 
Caranaí-do-Mato sobre 
pontaletes no Amazon 
Ecopark. Fonte: SOUSA 
(1995: 13). 

Porém, o mais correto armazenamento do revestimento num canteiro de obras não 
pode ser feito ao ar livre, pois a presença de umidade constante causará a degradação 
das folhas. Todavia, o tempo de armazenamento em lugar abrigado não pode ser 
muito demorado. A melhor maneira de transportar manualmente o revestimento para 
próximo à edificação é com ajuda de um cavalete, onde as folhas são colocadas umas 
sobre as outras, até atingirem a altura da haste de segurança lateral, (Figura 5.17). 

rança 

Cavalete 

ranaí 

FIGURA 5.17. Detalhe 
de um cavalete carre
gado com panos de 
Caranaí-do-Mato. 
Fonte: SOUSA 
(1995:14). 

Quanto mais próximo for o posicionamento dos cavaletes com o material para a late
ral da obra mais rápido será a execução da cobertura, já que o transporte do revesti
mento é feito manualmente para cima da estrutura, às vezes com auxílio de escada. 

Como o objeto de estudo deste trabalho está diretamente ligado à sistematização da 
técnica de aplicação das folhas de palmáceas como material de proteção de cobertu
ras, não será descrito o dimensionamento e a execução dos elementos que formam a 
estrutura de sustentação (vigas, caibros, terças, ripas, etc.). 
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Porém, no Capítulo 6 serão relatados os principais detalhes projetuais e construtivos 
que devem ser tomados durante a construção de coberturas com folhas de palmeiras. 

Assim como os feixes de Buritirana, os feixes de Buçu devem ser abertos para que 
as folhas sequem antes de serem empregadas. Segundo PORTO (1995)1

, as folhas 
danificadas na superficie são separadas das demais, devendo ser homogêneas quanto 
ao tamanho (comprimento e largura), apresentando bom aspecto e isentas de defeitos. 

A técnica de aplicação das folhas de palmeiras diferem entre si, pois depende do re
vestimento escolhido. O processo de assentamento das palmas de Buritirana na es
trutura de sustentação é fácil de ser executado, pois as folhas são empregadas nas 
suas formas naturais. Cada palma deve sobrepor lateralmente a palma imediatamente 
ao lado, (veja a Figura 5.18). As fiadas são assentadas do beiral em direção à cumeei
ra, em que a fiada posterior cobre 2/3 da fiada anterior. (veja a TABELA 5.4a) 

A fixação do talo central de cada palma de Buritirana no ripamento da estrutura 
pode ser feita com pregos de 2" x 15mm ou, simplesmente, encaixando os talos entre 
as ripas, como mostra a Figura 5. 18. O acabamento da cumeeira e dos espigões da 
cobertura é feito com a colocação de capotes metálicos ou panos de outras folhas. 

FIGURA 5.18. Vista de uma cobertura revestida com Buritirana; Fonte: Do autor (1995). 

No revestimento de 1m2 da cobertura cônica de um restaurante, (veja a Figura 4.37), 
empregaram cerca de 20 a 25 folhas de Buritirana. Adotaram 30cm de espaçamento 
entre as ripas de 2,5 x Sem e 2/3 de sobreposição das palmas de cada fiada. 

Já o processo de aplicação das folhas de Buçu também é bastante simples. Porém, 
antes de serem assentadas, cada folha precisa ser dobrada ao meio em tomo de sua 
haste central, tomando-a "meia-folha dupla", (veja a Figura 5. l9a). Este serviço deve 
ser executado por pessoa de experiência no trato e na dobradura da folha. Segundo 
dados colhidos no canteiro de obras do hotel de selva Anavilhanas Creek, um ajudan
te de carpinteiro experiente dobra cerca de 400 folhas de Buçu num dia de trabalho. 

Existem dois tipos de assentamento das fiadas de Buçu: primeiro, com a haste da 
folha colocada perpendicularmente ao ripamento, mais empregadas em coberturas 

1 PORTO, S.M. Caderno de Encargos da obra "Aldeia de meninos S.O.S.", 1995, Manaus- AM. 
z Dados fornecidos pelo Sr. \Valter Messa, mestre de obras da construção do HS Amazon Ecopark. 
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planas (veja a Figura 5.20); e segundo, com a haste da folha inclinada em relação ao 
eixo longitudinal da ripa, usualmente aplicadas em superfícies curvas. 

a) 

ventos 
1 2 ~+> \·~ 

c) 

FIGURA 5.19. 
Desenho esquemá
tico mostrando: o 
detalhe da meia
follta de Buçu (a); 
a disposição de 
assentamento das 
meias-folltas sobre 
o ripamento (b) e o 
corte transversal 
indicando a sobre
posição das fiadas 
na cobertura (c); 
Fonte: Desenhos 
cedidos pelo arq'0 • 

Severiano Mário 
Porto ( 1995). 

Antes de iniciar o assentamento das folhas no ripamento, o construtor deve saber a 
direção dos ventos predominantes locais, pois as folhas devem ser colocadas segundo 
o sentido mostrado na Figura 5.19b. Nas coberturas cônicas, (veja a Figura 4.84), 
afim de que os ventos fortes não desprendam as fiadas de cobertura, faz-se externa ou 
internamente a amarração das hastes das folhas com arame flexível. 

FIGURA 5.20. Momento de assentamento da meia-folha de Buçu na cobertura do Salão de 
Festas do Ariaú Amazon Towers; Fonte: Do autor ( 1995). 

O sentido de assentamento das folhas é do beiral em direção à cumeeira. Geralmente a 
fixação dos talos das folhas nas ripas é feito por meio de pregos de I W' x 15mm. 
Adotando Sem de afastamento entre as hastes das folhas, 14 folhas de Buçu de 4m de 
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comprimento são suficientes para revestir aproximadamente l m2 de cobertura plana. 
Para que a execução da cobertura seja rápida cada carpinteiro precisa de um ajudante. 

A aplicação dos panos de Caranaí-do-Mato difere do emprego do Buçu e da Buri
tirana, pois a estrutura não necessita de ripamento. As próprias hastes de Paxiúba 
servem de apoio para os panos no caibramento da cobertura. Para que não ocorra 
perda de material, a distância entre caibros é determinada pelo comprimento do pano. 

O sentido de assentamento dos panos na cobertura é de baixo para cima. Somente a 
fiada do beiral é apoiada sobre uma ripa pregada nas extremidades dos caibros. O 
carpinteiro endireita a posição das folhas dos panos sacudindo-as, como pode ser 
visto na Figura 5.21, a parte interna da casca da Paxiúba fica voltada para baixo. 
Quanto maior for o recobrimento entre as fiadas, melhor será a impermeabilidade das 
camadas de cobertura e o nível de acabamento almejado, (veja a Tabela 5.4a). 

FIGURA 5.21. 
Arrumação dos panos 
antes de serem assen
tados no caibramento 
de mna cabana do HS 
Amazon Ecopark. 
Fonte: SOUSA 
(1995: 15). 

O espaçamento entre as fiadas varia de 5 a I Ocm; Podendo ser feita com o auxílio de 
uma galga durante o assentamento dos panos, (veja a Figura 5.22), ou pela marcação 
da distância entre os panos, somente nos caibros extremos. Posteriormente, é esticada 
uma linha perpendicular aos caibros, fazendo a marcação por meio de pregos . 

~-·-· -.. 

. , .._ ~,.. ~~~ -:--:
- -- / _, -- -.. .__. __ .. Galga 

Pano de 
Caranaí 
do-Mato 
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Na medida em que vão sendo pregados os panos sobre os caibros, deve-se ter o cui
dado de deixar I Ocm de comprimento de cada pano passando a lateral dos caibros, 
como pode ser visto na seta indicada na Figura 5.23. 

FIGURA 5.23. 
Detalhe da sobrepo
sição c disposição de 
uma fiada sobre a 
outra com panos 
trançados de folhas 
de Caranaí-<io
Mato. 
Fonte: SOUSA 
(1995: 16). 

Usualmente, a fixação dos panos nos caibros é executado por intermédio de pregos de 
3W' x llmm na haste da Paxiúba, (a Figura 5.24 mostra o detalhe da pregação de 
uma fiada), ou podem ser também amarrados com cipós, do tipo Titica ou lmbé. No 
assentamento de cada pano, a fiada superior deve sobrepor de 80 a 85~ da largura da 
fiada inferior, visando proteger a haste e os talos das folhas do pano de baixo. 

FIGURA 5.24. - Fixação 
com pregos dos panos de 
Caranaí-do-Mato na cstm
tura de cobertura de uma 
cabana do HS Amazon Eco
park. 
Fonte: SOUSA (1995:16). 

Segundo dados colhidos no canteiro de obras do HS Amazon Ecopark, três panos de 
Caranaí-do-1\tlato com 3m de comprimento por 45cm de largura cada, adotando 
l5cm de espaçamento entre as hastes de Paxiúba, foram suficientes para revestir 
aproximadamente 2m2 de cobertura plana da cabana de apartamentos. 

A aplicação dos panos de Palha Branca possui basicamente as mesmas característi
cas das coberturas revestidas com folhas de Caranaí-do-Mato. Para melhor seguran-
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ça dos trabalhadores e rapidez na execução das camadas de cobertura, devem ser uti
lizadas escadas ou andaimes, otimizando assim o serviço de assentamento do material. 

No processo de utilização das folhas de Palha Branca não existem ferramentas es
pecialmente desenvolvidas para confecção das camadas de cobertura. A durabilidade 
destas envoltó1ias depende exclusivamente da espessura final do corpo da cobertura e 
dos cuidados durante o assentamento de cada fiada na estrutura de sustentação. 

Os panos são trazidos manualmente para a lateral da obra com auxílio de cavaletes. 
Se as folhas estiverem úmidas, convém deixá-las para secar ao ar livre antes de serem 
assentadas, e se possuírem indícios de deterioração, devem ser separadas das outras. 

Existe um outro tipo de preparo das folhas; porém, pou
co utilizado pelos caboclos amazônicos devido à grande 
complexidade de sua confecção. Trata-se do entrelaça
mento das pínulas de uma folha em outra do mesmo ta
manho. Este serviço é feito para aumentar a superficie de 
exposição das folhas, (veja a Figura 5.25). 

Como os folíolos diminuem de comprimento na medida 
em que se aproximam do final do talo central, muitas 
vezes cortam-se as pontas das folhas para facilitar o en
trelaçamento. 

FIGURA 5.25. - DetaUte do entrelaçamento de duas folhas de 
palmeiras. Fonte: Adaptada de HALL (1988:33). 

Um detalhe importante a ser tomado está na correta escolha do espaçamento entre os 
caibros antes dos mesmos serem pregados perpendicularmente às terças e viga de 
cumeeira, pois esta medida está diretamente relacionada com o comprimento médio 
do talo central dos panos, se não ocasionará um grande desperdício de revestimento. 

O espaçamento entre as fiadas de assentamento varia de 5 a l Ocm, onde o pano da 
fiada superior deve sobrepor no mínimo 2/3 da largura do pano da fiada inferior, 
quanto maior for a sobreposição entre as fiadas, maior será a espessura final do corpo 
da cobertura, a Figura 5.26 mostra a disposição de alguns panos sobre o caibramento. 

' . 
\~· .. . ·. ~ 

FIGURA 5.26. - Disposição 
das foUtas de palmeiras sobre 
os caibros da estrutura. 

Fonte: HALL (1988:33). 

O início de assentamento dos panos é do beiral em direção à cumeeira. Na medida em 
que as fiadas vão sendo assentadas deve-se tomar o cuidado de incliná-los para baixo, 
de maneira que fechem qualquer abertura que exista entre as pínulas de uma camada 
sobre a outra. Esta precaução assegura que as águas pluviais escoem rapidamente na 
superficie sem penetrar para o interior da edificação. 
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Além da perfeita compacidade das camadas, a declividade da cobertura é um outro 
fator preponderante para a longevidade das coberturas revestidas com panos de Palha 
Branca. A Figura 5.27 mostra um exemplo de uma construção bem executada. 

FIGURA 5.27. -
Fachada frontal de 
uma cabana de 
apartamentos no 
alojan1ento de sel
va Amazon Vil/a
ge, coberta com 
panos de Palha 
Branca 

Fonte: Do autor 
(1995) . 

Dependendo do acabamento final desejado, os panos podem ser fixados na estrutura 
de sustentação por meio de pregos de I W' x 15mm ou amarrando-os com cipós no 
ripamento da cobertura, (discriminadas na TABELA 5.4a). 

Em alguns pontos da cober
tura, como nos espigões, faz
se necessário a utilização de 
arames para melhor fixação 
dos panos nos caibros, 
(indicada no círculo da Figu
ra 5.28). 

O êxito durante o assenta
mento dos panos na cobertu-

• ra está no perfeito alinhamen
to dos caibros e na correta 
marcação das galgas. 

FIGURA 5.28. - Vista interna 
de um espigão mostrando a 
fixação com arame flexível dos 
panos de Palita Branca. 
Fonte: Do autor ( 1995). 
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5.2.5. Serviços de acabamento 

Para maior longevidade desses tipos de coberturas, além da escolha correta dos mate
riais para fazer o acabamento, do perfeito assentamento e fixação das folhas ou dos 
panos na estrutura, há de se considerar também que existem alguns cuidados que de
vem ser tomados durante a execução dos pontos que têm maior suscetibilidade à de
terioração nas coberturas revestidas com folhas de palmáceas. 

Neste aspecto, os maiores gargalos que estas coberturas possuem são as cumeeiras, 
os beirais, os espigões, os rincões e as calhas, devido a dificuldade em tornar esses 
pontos impermeáveis, desejando preservar o acabamento estético da edificação. 

5.2.5.1. Cumeeiras 

Por se tratar do ponto que recebe os ventos com maior incidência, a cumeeira é a 
parte da cobertura que deve ser executada com maior atenção. Em geral é feita a co
locação de uma dupla camada de revestimento na última fiada, (tendo o beiral como o 
ponto de início de assentamento) . É colocado posteriormente no sentido longitudinal 
da cumeeira um capote feito de alumínio ou zinco, fixado por pregos ou arames. 

Para dar melhor acabamento estético, sobre este capote pode ser ainda colocada uma 
fiada de palha recobrindo-o totalmente. A Figura 5.29 mostra o exato momento do 
cobrimento da viga de cumeeira com panos de Caranaí-do-Mato, já a Figura 5.30 
apresenta o corte transversal da cumeeira coberta com capotes metálicos. 

FIGURA 5.30. 
DetaU1e da cumeeira. 
Fonte: SOUSA 
(1995: 17); 

FIGURA 5.29. - Assentamento de uma dupla camada de panos de Caranaí-do-Mato no topo 
da cobertura de uma cabana de apartamentos no Amazon Ecopark. Fonte: SOUSA ( 1995: 17); 

O tipo de acabamento da cumeeira não depende somente do revestimento utilizado, 
(discriminado nas Tabelas 5.4a e 5.4b), mas também do formato da cobertura. Nas 
coberturas cônicas, o cume é acabado com a colocação de apenas um capote metálico 
em forma de cone. Para as coberturas planas existe um dispositivo construtivo que 
consiste na colocação de Jacarés' na última fiada. 

O jacaré é um painel confeccionado a partir do entrelaçamento de duas folhas, (a 
Palha Preta - Orbignya spectabi/is e a Palha Branca são as palmeiras mais apropri
adas para a manufatura destes pa.inéis, pois seus folíolos são compridos e resistentes). 

1 Nomes vemaculares amazônicos empregados pelos construtores locais para denominar os painéis. 
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O "jacaré", após tecido, é assentado ao longo de todo o topo da cobertura, sendo 
porém presos nas laterais com arames ou fixados por ripas de madeira, pregadas na 
estmtura da cobertura, como pode ser observado nas Figuras 5.31 e 5.32. 

DctaU1e do espigão. 
Fonte: SOUSA 
(I 995: 17). 

FIGURA 5.31. -Vista do acabamento de um espigão feito comjacarés, cobertura da cozinha 
do Alojamento de Selva Amazon Ecopark. Fonte: SOUSA (1995: 17). 

Um outro fator preponderante para a durabilidade em qualquer ponto da cobertura, 
está na necessidade das camadas de assentamento receberem luz solar e ventilação 
natural, para que os materiais de revestimentos fiquem constantemente secos. 

Diante desta exigência, se nos arredores da edificação existirem galhos de árvores ou 
arbustos altos impedindo a passagem de ventos ou a incidência direta do sol, faz-se 
necessário o corte dos mesmos afim de que futuramente o revestimento não precise 
ser trocado. A Figura 5.33 mostra um exemplo da degradação de uma cobertura. 

FIGURA 5.33. -Vista superior de uma cobertura em rápido processo de apodrecimento, devi
do a presença da vegetação fechada entorno da edificação. Fonte: Do autor ( 1995). 
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5.2.5.2. Beirais 

No projeto arquitetônico dos elementos construtivos que compõem as coberturas 
revestidas de palha, o atendimento às características climáticas da região aonde a edi
ficação será construída é um dos parâmetros fundamentais para a obtenção de uma 
envoltória durável, proporcionando ainda o conforto ambiental do espaço interno. 

Logo, os impactos diretos da radiação solar têm que ser minimizados com dispositi
vos construtivos que protejam as superfícies externas da habitação. Assim sendo, se
gundo SOBENIS ( 1982:67}, o beiral, bem projetado e construído, é um dos princi
pais componentes físicos que as coberturas possuem que pode garantir um eficaz 
sombreamento das paredes externas e do entorno imediato adjacente à edificação. 

Para a cobertura ser eficiente, segundo relata OLIVEIRA (1989: 129}, a declividade e 
o comprimento adotado para o beiral, devem ser de maneira tal que evite a penetração 
das águas de chuvas intensas (característica do clima quente-úmido) que possam vir a 
molhar o piso, os paramentos e a estrutura da cobertura, mesmo porque a umidade 
constante compromete a resistência dos componentes construtivos da cobertura. A 
Figura 5.34 apresenta um bom exemplo de beiral que passa 70cm da viga de frechai 
da cobertura. 

FIGURA 5.34. -Vista lateral de parte de um beiral de uma cobertura revestida com panos de 
Caranaí-do-Mato, na Recepção do HS Amazon Ecopark,. Fonte: Do autor (1995). 

Quase sempre o início do assentamento de panos ou folhas começa pelo beiral. Como 
citado anteriormente, a Buritirana e o Buçu, devido às suas técnicas de aplicação, 
necessitam de ripamento ao longo de toda a cobertura, já os panos de Palha Branca 
e de Caranaí-do-Mato só precisam de ripa na primeira fiada, ou seja, no beiral. 

Porém, em todos os casos, para que as águas pluviais durante o escoamento não res
pinguem nas extremidades dos caibros, o revestimento da primeira fiada deve ser as
sentado transpassando a ripa, devidamente nivelada, (veja a Figura 5.35). 
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FIGURA 5.35. - Detalhe do beiral de uma 
cabana de apartamentos no HS Amazon Eco
park. Fonte: SOUSA (1995:18). 

A Figura ao lado mostra um beiral, reves
tido com panos de Caranaí-do-Mato, 
construído com 60cm de comprimento e 
passando 20cm da ripa. 

Em alguns tipos de cobertura que possuem 
a inclinação superficial de suas vertentes 
muito acentuadas, a declividade das últi
mas fiadas que formam o beiral são diminu
ídas, como pode ser observado na Figura 
5.36. 

Porém, este artificio construtivo não pode
rá em hipótese alguma causar a estagnação 

' superficial das águas pluviais que escoam 
sobre o ponto terminal da cobertura, isto é, 
no beiral. 

FIGURA 5.36. - Vista interna parcial do beiral do chapéu de palha côtúco revestido com 
meias-folhas de Buçú, no alojamento de selva Lago Salvador. Fonte: Do autor ( 1995). 

O comprimento do beiral situado nas laterais da edificação depende da altura das pa
redes, bem como, da inclinação da cobertura, (veja a Figura 5.37), este prolongamen
to tem a finalidade de dar maior proteção às paredes externas frente às fortes chuvas 
seguidas de ventos e da incidência dos raios solares freqüentes no clima tropical. 
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FIGURA 5.37. - Vista do 
prolongamento lateral de 
50em do beiral de uma ca
bana em f.1sc de construção 
no Amazon Ecopark, cober
ta com panos de Caranaí
do-Mato. 
Fonte: SOUSA (1995: 19). 

Geralmente, esses tipos de coberturas não dispõem de calhas, pela não retidão do 
beiral provocado pela diferença de tamanho das folhas ou panos da primeira fiada, o 
que dificulta a execução de calhas. Entretanto, para direcionar a queda das águas 
pluviais durante o escoamento, podem ser feitos alguns serviços básicos como: 

• Distanciar a fiada do beiral uns 25cm da extremidade dos caibros e apoiá-la em 
uma ripa partida em fonna triangular (com 4cm de altura), veja a Figura 5.38a; 

• Construir calhas com material impenneável e resistente (zinco ou alumínio) para 
pennitir um perfeito escoamento das águas da chuva, revestindo-as externamente 
com tábuas, (veja a Figura 5.38b). Para eventuais limpezas afastá-las no mínimo 
20cm das pontas dos caibros, fixando-as com suportes ao longo dos beirais; 

• Abrir valas no solo preenchendo-as posterionnente com brita ou com seixo rolado 
para evitar a erosão. O eixo da canaleta deve estar centralizado com o ponto de 
queda das águas pluviais, exemplo mostrado na Figura 5.38c. É o sistema mais di
fundido pelos construtores locais para drenagem das águas pluviais. 

FIGURA 5.38 - . 
Desenhos de: um 
beiral (a), uma 
calha metálica (b) 
e da drenagem do 
solo com valas 
cheias de brita (c). 
Fonte: Adaptada 
de HALL 
(1988: 12, 13). 

Para maior proteção das envoltórias revestidas com folhas de palmeiras garantindo 
um melhor desempenho frente às intempéries, podem ser colocadas lonas plásticas, 
(tipo Vinilona), por baixo do ripamento de madeira para impedir a penetração de 
águas da chuva que por ventura infiltrem entre as camadas de assentamento do reves
timento; ou ainda, de diminuir a irradiação solar para o interior da edificação. Este 
recurso foi atualmente empregado pelos construtores do HS Rain Fores/ Lodge. 
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5.2.5.4. Espigões 

Assim como as cumeeiras, os espigões são pontos onde ocorrem a descontinuidade da 
superfície da cobertura pelo encontro de uma vertente com inclinação diferente, (as 
coberturas cônicas não as possuem). Dependendo do tipo de material de revestimento 
adotado, do formato da cobertura e do acabamento estético desejado, ao longo dos 
espigões são geralmente assentados painéis previamente preparados, similar ao Jaca
ré, (veja a Figura 5.39), com a finalidade de proteger estes pontos críticos. 

FIGURA 5.39. - DetaU1e do acabamento de um espigão feito com jacarés de Palha Branca na 
cobertura de um bangalô do HS Amazon Vil/age. Fonte: Do autor ( 1995). 

Existem outros recursos que podem ser utilizados para 
solucionar a estanqueidade nos espigões: um consiste 
no cobrimento com chapas metálicas flexíveis das ares
tas da cobertura, alguns construtores costumam encur
var lâminas de zinco com esse propósito, (veja a Figura 
5 .40); E o outro, em casos mais raros, os caboclos 
amazônicos confeccionam painéis curtos com folhas de 
palmeiras e os colocam no encontro das duas águas da 
cobertura, detalhe construtivo mostrado na Figura 5.41 . 

FIGURA 5.40.- Desenho da colocação do capote 
no espigão; Fonte: Adaptado de ALHO (1984:42); 

A vida útil das coberturas revestidas com 
folhas de palmeiras podem aumentar conside
ravelmente se forem tomados os cuidados 
necessários em cada etapa de execução dos 
acabamentos e, acima de tudo, num consci
ente uso interno da edificação. 

FIGURA 5 .41. - Detallie da sobreposição no 
espigão de painéis curtos. Fonte: HALL (1988:33). 



155 

5.2.6. Características básicas, vantagens e desvantagens 

Primeiramente, essa cobertura dá uma aparência rústica e pitoresca nas habitações. 
Sua origem deu-se nas florestas ou em construções rurais distantes dos centros urba
nos. Como os caboclos e índios da região não possuíam equipamentos especiais, 
adotaram uma tecnologia nativa de aproveitamento da ferramentaria que dispunham 
para executar suas moradias, utilizando recursos naturais locais para a estruturação 
(varas roliças), para o revestimento e para a fixação da cobertura (cipós ou fibras) . 

Na caracterização feita por CASTRO FILHO' apud LOPES (1993), menciona que a 
palha é um material construtivo leve, que proporciona na edificação um razoável 
conforto tennoacústico. Devido à sua versatilidade, rápida execução, de fácil manu
tenção quando necessitando de reparos, e por ser abundante na região constitui um 
revestimento extremamente viável para as coberturas das habitações amazônicas. 

As folhas de palmeiras são materiais flexíveis que adequam-se facilmente ao formato 
da cobertura, logo as peças de madeira que apoiam os revestimentos necessariamente 
não precisam ser planas. Logo, a estrutura de sustentação não carece ser muito robus
ta ou ter beneficiamento prévio, pois a fi xação do revestimento é feita através da 
amarração das folhas com cipós ou simplesmente pregando-as nas ripas. 

Como o madeiramento de sustentação tem dimensões pequenas, a estrutura é relati
vamente mais barata em comparação com outros tipos de coberturas. Apesar das boas 
qualidades, estas coberturas possuem algumas desvantagens: 

+ Por ser um material combustível, não é indicada em zonas de alta densidade urba
na, embora possa ser aplicado anterionnente uma solução retardante ao fogo para 
diminuir o risco de incêndios; isto aumentaria significativamente o custo; 

+ Por ser uma cobertura volumosa, o transporte do material pode se tomar caro se a 
distância entre a obra e a colheita das folhas forem muito grandes; 

+ Envolve um trabalho minucioso e intensivo no assentamento das folhas ou panos e 
no acabamento da cobertura; se não houver na região, mão-de-obra experiente, a 
execução pode se tomar demorada e, em conseqüência disso, onerosa; 

Como esses tipos de coberturas não possuem facilidade de escoamento das águas 
pluviais, as superfícies devem ter inctinações acentuadas. Nos trabalhos de calhas, 
cumeeiras, rincões e beirais, requer a utilização de materiais adequados (como rufos 
metálicos, papéis alcatroados e lonas plásticas), para evitar a penetração de umidade, 
que ocasiona a rápida deterioração da estrutura de madeira e a possível entrada de 
agentes agressivos (pássaros ou insetos) para o interior da edificação. 

BLAKE (1945:8) afirma que os reparos consistem na remoção de parte da cobertura 
que esteja com pequenas perfurações provocadas por pássaros e insetos ou pela que
da de galhos que caem sobre a cobertura. Com uma vistoria atenta e cuidadosa em 
períodos constantes pode-se aumentar relativamente a durabilidade dessas envoltórias. 

1 CASTRO FILHO, J. Estudo sobre exemplos de arquitetura tropical, erudita e suas adequações à 
Amazónia Brasileira 110 último decê11io. (Dissertação de Mestrado em Arquitetura) - Departamento 
de Arquitetura c Construção, EESC, Universidade de São Paulo, São Carlos, 1984. apud LOPES. E. 
M. L. Avaliação do desempe11ho térmico de paredes e coberturas em Belém I ~A. (Dissertação de 
Mestrado em Arquitetura) - Departamento de Arquitetura e Construção, Escola de Engenharia de 
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 1993. p. 50. 



TABELA 5.4a. - Principais tipos de palmáceas para o revestimento de coberturas 

MATERIAL ASSENTAMENTO FIXAÇÃO CUMEEIRA 

Nome Desenho Disposição Desenho Método Desenho Disposição 

p 
A 
L 
M 
A 

Após a colhciu e s..-cagem ij A fixação desse tipo de O acabamento da 
B das pa.lm3s. inicia-se o palma na cstrutur:l é cumeeira é f~'ito pelo ~ 
U cobrimcnto: o sentido de blst3ntc pr:ílica. poci.'tldo =t:uncnto de rufos 11 

R asscnt:unento é do bcir:1l ser de duas m.:meir:ls: mctilicos (feitos de 
I p:u-J a cumeeira; :lS com o entrclaç:uncnto dos lâmi= de zinco ou 
T pont:IS mais fin:IS das próprios talos nas rip:IS: aluminio ). Quando 
I palm:IS são colocadas ou ~'SOS com pregos e não. são colocados 
R p3111 baixo. Sobrepondo- ~ ~ =cs. A csunqueidade pequenos painéis ~ 
A :lS na latttal, as jUnt:IS da ·3., ~ V, ! . .' ;.,]i é g:u-antida pelo perfeito ll (j='s) feitos com o 
N inferior são cobcrt:IS pela ·< • ..,,,y" · recobrimento das entrclaç:uncnto de 

Desenho 

A fiada superior camadas de cobcrturn. outros tipos de folhas. 

~·==~-=--~~~--~~~~~1=-~------~=---~}~~=-----~~------=-~----~~=---~~-*----~=-------F Essas folb:IS tem grand.."S Por serem compridas No topo. seguindo o 
O dimensões. Qunndo (cerca de 3.5 a 4m), o comprimento da 

L ~ -~~ verdes,. são dobradas ao li espaçamento entre :lS cumecir:l.. são ij ~~~- '1 . 

H ~=~:-,~!3] me1o antes de ser~'lll rip:IS varia de 40 a SOem. j1 ____.-: . • .,.,z -"\ asscnudas folh:IS S<.'lll 
A B -~~ -.~:;: asscnudas. Os ulos A fixação é feita no talo ~ <,~< ·i.J.'? '-.. serem dobradas. tendo 

D 
o 
B 
R 
A 
D 
A 

F 
o 
L 
H 
A 

T 
E 
c 
I 
D 
A 

u ~~-<:- . -::-: centrais das mcias-folh:IS central da folh:l. que pode 'JI '" · · sempre a pr.:caução 
~~,..;;·~r:.-:.;,· " d' I ~. I ~ -1"· ~.· ., . ~: ~ de . I. • ç ~~§;;:.;:-;<·· sao postos pcrp..'"D 1cu :u- s~'l' .e1to unto pe a ~/r . : < ~.-.. ;~;"' g=tll' o maxnno 

u ~!§:,;... : :is ripas ou inclinados. :un:uT:lÇào de cipós ~' ;.;.jjf:>'·' ~ ;: /'' ,.,. de cobrimento da viga 

p 
A 
L 
H 
A 

~)}.~~ ~~~o ~ak=~ ~= ~ag~::.oN~ .. · (f(~· :en=~toApós d~ 11 

~Í I F= - espessura final da =da coberturas cõni= as panos são col~dos 
- •'):;:;i.= é dada pelo espaçamento folh:IS são :unarrad:IS capot.."S metálicos 

entre os talos das folhas. e:o.:temamcntc com :u-ame. sobre a 



MATERIAL 

Nome 

c 
F O C 
OS A 
LT R 
HU A 
AR N 

A Á 
D 
A 

A p 
F M I 
I A A 
B R S 
RR S 

~~ ~ ! I 

Desenho 

TABELA 5.4b. - Principais tipos de palmáceas para o revestimento de coberturas 

ASSENTAMENTO FIXAÇÃO CUMEEIRA 

Dis pos ição 
Após a scc:tgcm dos panos 11 
em local ventilado, os 
mesmos silo 3SSC1ltados do 
beir:l.l pra à cwnccira. 
perpendicular aos c:tibros. 
A fiada superior deve 

sobrepor 213 da fiada ~ 
inferior. deixando no 
aúnUno IOcm do 
comprimento do pano 
pass:mdo na latcr:U dos 
caibros. 

Porserm:Us 
as outras folh:ls 

i 
p3lmciras tem wn m:úor 
oonuto com as ripas. Por 
serem costuradas na 
estrutura são bem m:Us 
firmes que os outros tipos 
de revestimentos. POI\.'m. 
deve ser executado a 
sobn!posição das fiadas 
su ores nas inferiores. 

E um matcri:r.l flexível c 

11 

comprido (60 a 90cm). 
Gcr:llmcnte as fibras são 
unidas em feixes de 3 a 

! 6cm de diãmctro. onde as 

I ~'!~!~~~ ~ 
ripas. O m:ús importante é 
que as pontas dos feixes 
da fiada superior cubr:un. 
no mínimo. dois ou troês 
feixes da fiada inferior. 

Desenho Método 
A fixação de c:tda pano é 
feito pela prcgaçilo no 
c:úbramcnto da basu: de 
Pa:dúba. Um cuidado a 
ser tomado dur:mtc a 
fixação do matcri:r.l está 
na !li'IUillllçào das palmas 
do c:tda fiada p:uu que 
suas superficies de 
e:-.:posiçào scj:un retilíneas 
e uniformes ao longo d.: 
toda a colx:rtura. 

O S<.'TZllllento das folh:ls 
tem que ser feito por wn 

li 

fio resistc:ntc c flexí':el. ~ 
como o etpó. Pnr:l m:uor 
durabilidade das COstW1lS 

as mCSOl:lS devem ser 
encobertas pelas fiadas 
superiores. bem como as 
juntns fic:tl\.'lll 
desencontradas entre 3S 

c=das do =umcnto. 

Na medida em que os 
feixes dobrados são 
3SScnt:ldos sobre o 

I 
ripamento. os mesmos silo 
enl:lÇildos com fios ou 
cipós. prendendo-os 
fumemcnte na 

I 
ell.'trCmidadc mais grossa. 
Para que essa cob...'TtUr.l 
seja mais duradoura, a ~ 
justaposição dos feixes 11 

deve ser p<:rfeit:l. ou s..'ja. 
sem aberturas entre si. 

Desenho Dis pos ição 
O :lc:tbarocnto da vig;t 
de cumeeira é 
USU31mcntc feito com 
o 3SSC1lt:uncnto de 
= dupla camada de 

1 p:100 em c:tda lado da ~ 

1
1 

cobertura. Depois. o 
topo ~ coberto com 
rufos metálicos ou 

cumeeira não .; muito 
dificil de ser 

I executado, devido à 
flexibilidade das 
folh:ls que pcnnÍt'-'"tll 

recobrir de um lado ao 
outro a viga de topo. 
Por\:m. o revestimento 
deve ser bem fixado 
na cumeeira.. 
Ex:is!.:m dois tipos de 
acabamento: o 
primeiro. consiste em 
tr:mspassar a última 
fiada sobre a viga de 
topo c. posteriormente, 
= -se com cipós 
os fei.xcs na cstruturn: 
c o segundo, ~ feito o 
recobrimento do cume 
com f~'ixes. 
prendendo-os com 
v:uus nas latcr:ús. 

Desenho 

A 1.~ 
: ~ 
.' \ \ \ 

2". 

Fonte: Os quadros foram elaborados a partir de figuras adaptadas de COBIJO (1987) e de desenhos do autor. 
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5.3. Coberturas com telha de madeira 

A utilização de lascas ou cavacos de madeira como material de revestimento de co
berturas constitui uma técnica construtiva artesanal, devido o processo rudimentar 
para a obtenção das telhas, que emprega métodos empíricos com a utilização de fer
ramentas de uso comum para o aproveitamento dos recursos florestais locais. 

Segundo descreve SOUSA ( 1994a: 1 ), trata-se de um sistema tradicional não indus
trializado no Brasil, que teve origem nas regiões frias da Europa, (nos Alpes suíços e 
italianos), e muito utilizada também nas montanhas geladas da Ásia, (no Japão). 

"As ardósias em madeira são utilizadas depois de séculos como revesti
mentos de fachadas e como cobertura de telhados nos Alpes e outras re
giões montanhosas (.. .). Nenhum outro material integra tão bem a co/IS
trução à paisagem. Os revestimentos em lascas de madeira não produ
zem nenhuma monotonia, mas se revelam pelo contrário vivos e interes
santes, em todos os aspectos. " (RUSKE 1985, p. I 02) 

Segundo POSENATO ( 1983), esta técnica construtiva de proteção de coberturas foi 
introduzida no Brasil no princípio do século XX, durante a colonização do Sul e do 
Sudeste brasileiro pelos imigrantes europeus em áreas para a produção agrícola. Num 
primeiro momento, munidos apenas dos instrumentos de carpintaria que traziam em 
suas bagagens e das técnicas construtivas que tinham conhecimento, começaram a 
edificar as suas moradias com as matérias-primas que dispunham em suas proprieda
des, como a madeira, a paU1a e o barro, que não resistiam por muito tempo. 

Porém, ao longo dos anos empiricamente os imigrantes europeus foram dominando os 
materiais que a própria natureza lhes oferecia delineando uma nova tipologia arquite
tônica para a moradia rural. Como descreve SUGINOHARA (1985:55), as casas 
eram de estruturas de madeira aparente e de assoalho elevado do solo por apoios de 
madeira; entre os esteios, as paredes eram constituídas de painéis de pau-a-pique'; os 
tetos eram cobertos com lâminas do cerne do Cedro (Cedrela sp.), obtidas com o 
desdobramento de toras aproveitando a direção do lenho da madeira. 

Essa técnica vemacular de cobertura foi se difundindo lentamente em todo território 
brasileiro, pois como esclarece SUGINOHARA (1985:64) constitui uma boa solução 
para o clima tropical. Na região Norte a Fundação de Tecnologia do Acre -
FUNT AC, desenvolveu em 1989, em regime de mutirão, um sistema construtivo para 
a construção de 25 casas populares. Empregaram basicamente a Paxiúba para o piso 
e para o fechamento lateral e a madeira para o revestimento da cobertura: 

"É necessário construir com materiais altemativos, principalmente numa 
região como a do Estado do Acre, distante dos centros produtores do 
país, onde os materiais convencionais são industrializados, apresentando 
um custo altíssimo devido ao tramporte, pela distância e precariedade 
das rodovias.(. .. ) a cobertura com telhas de madeira, apresentou exce
lente conforto térmico, e um custo que viabiliza a sua utilização na 
construção de habitações ... " (NAKAMURA & CALIXTO 1989, p.45) 

1 Segundo BUENO (1986:837), s.'io as paredes fei tas de ripas ou vergas entrccnmtdas c preenchidas 
com barro, também denominadas de taipa. 
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No Amazonas esse sistema construtivo foi adotado inicialmente pelo arquiteto Severi
ano Mário Porto em dois grandes projetos: o hotel de selva Pousada dos Guanave
nas, construído em Silves no período de 82 a 83, (HS analisado no Capítulo 4) e o 
Centro de Proteção Ambiental de Balbina, construído de 84 a 88 no município de 
Balbina, com área de 6100m2 coberta com cavacos de madeira, (veja a Figura 5.42). 

-
~.. k .. , ,., ,' J' '! 

. ~- ": ...... ·.t._ ... 
- ·-\J-i ~· .. --:: -) _ , I 

.. . -

.... ~ . - - ~ . 

FIGURA 5.42. -
Vista superior da 
primeira etapa do 
Centro de Prote
ção Ambiental de 
Balhina. Fonte: 
Do autor ( 1995) . 

Esta obra foi o primeiro caso no Brasil de produção de telhas de madeira que partiu 
de um processo artesanal racionalizado para o industrializado, pois no canteiro de 
obras existia uma central de fabricação de cavacos para a cobertura. Atualmente, os 
telhados com cavacos de madeira são mais utilizados em construções rurais, ou até 
mesmo em obras arquitetônicas isoladas, constituindo um arranjo de embelezamento 
natural da edificação, como é o caso do Malocas Jungle Lodge, (veja a Figura 5.43). 

FIGURA 5.43. -
Vista parcial do 
hotel de selva 
Malocas Jungle 

autor ( 1995). lllli;~iiE~~~!~~~~~~~~~~~~ Lodge. Fonte: Do 

Segundo NAKAMURA & CALIXTO ( 1989:29), a fabricação de cavacos, além de 
fornecer a perspectiva de exploração das madeiras amazônicas, propicia um melhor 
aproveitamento das espécies florestais comumente utilizadas. Há um grande desper
dício no beneficiamento das peças comerciais, pois peças menores que 2m não possu
em valor comercial, e se utilizadas na produção de telhas obtém-se um rendimento 
médio de 57% da tora. A telha de madeira constitui um material de construção alter
nativo para coberturas em regiões onde a madeira ainda existe em abundância, como a 
Amazônia. Mesmo porque, através da sua fabricação e utilização haverá a absorção 
de mão-de-obra local estimulando um desenvolvimento econômico para a região. 
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5.3.1. Características da espécie de madeira 
O Brasil não dispõe de rica bibliografia sobre as principais características das espécies 
de madeira para a produção de telhas. Porém, existem alguns estudos elaborados por 
pesquisadores do Norte do país sobre o assunto. BASTOS (1979: 1)1 conseguiu resul
tados satisfatórios com a Maçaranduba (Manilkara surinamensis [Miq.] Dub.), pois 
esta espécie permitiu uma facilidade durante o fendilhamento das telhas, tendo tam
bém uma alta durabilidade natural, mesmo não sendo tratada. 

Após um levantamento de campo, analisando as coberturas com cavacos no Acre, 
NAKAMURA & CALIXTO (1989:29) constataram que o Cedro (Cedrela odorata) 
foi a espécie de madeira que obteve um melhor desempenho ao longo do tempo. 
SUGINOHARA (1985 :62) sugeriu no Mato Grosso a confecção da telha com o Ce
drinho ou Peroba-Rosa (Aspidosperma polyneuron), espécie que possui razoável 
resistência frente ao intemperismo fisico e é fácil de ser lascada. 

Alguns construtores, ao empregarem espécies com pouca durabilidade natural, fazem 
tratamentos preservativos na madeira. Como relata o Engo. Flávio Luis Calixto, 
(Chefe da Divisão de Construção Civil da FUNT AC que coordenou o projeto de habi
tações populares no Acre), os protótipos de aplicação de argila, madeira e paxiúba 
foram cobertos por telhas de Samaúma (Ceiba petandra Gaertn), em que os cavacos 
foram preservados e impermeabilizados antes de serem aplicados na cobertura? 

A construtora Andrade Guttierrez utilizando o Angelim da Mata (Hymenolohium 
exce/sum Benth) e o Angelim Pedra (Hymenolobium pulcherrimun Ducke) no re
vestimento das coberturas em Balbina (AM) encontrou resultados satisfatóríos.3 

É notório observar que as espécies mudam de acordo com a região de fabricação da 
telha. Todavia, a partir destes resultados práticos, os principais requisitos que a espé
cie de madeira deve ter para a produção de cavacos são: baixa retrabilidade volu
métrica (diminui os empenamentos nas lascas de madeira após a secagem natural); 
boa qualidade de desdobro (permite melhor aproveitamento durante o corte e/ou 
fendilhamento das telhas); boa fixação mecânica (propicia melhor resistência aos 
esforços mecânicos); e de fácil trabalhabilidade (facilita o domínio do material com 
as ferramentas durante a aplicação do material na cobertura). 

Além destas características, são indicados ainda os testes de absorção, impermeabili
dade e flexão estática para melhor classificação das espécies. Devido à inexistência 
destes ensaios para telhas de madeira podem ser empregadas as normalizações exis
tentes para telhas cerâmicas, são a NBR 8947, 8948 e 6462. A Tabela 5.5 apresenta 
as principais propriedades fisicas e mecânicas das espécies mais empregadas na fabri
cação de telhas de madeira no Brasil. 

1 BASTOS, J. M., Telhas de madeira, (Apresentado 11a disciplina Materiais de Co11struçiío do cur
so de Pós-Graduação do SAP- EESC- USP, São Carlos). ffrabalho não 1>ublicado. 43 p. , 1979/ 
2 Informação consultada em Casa de barro, Ca\'aco e paxiúba é boa O(Jçào, publicada no periódico 
A Gazeta, Rio Branco, 13 de março de 1990, p. 6. 
3 Infonnacão concedida pelo mestre de obras Sr. \Valter Messa. Comunicação pessoal, 1995. 



TABELA 5.5. - Principais propriedades físicas e mecânicas de algumas espécies amazônicas para a obtenção de telhas de madeira: 

PROPRIEDADES FÍSICAS Condições PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Espécie Densidade Contração de Flexão Estática 
Comllressão ComJlressão 

Cisalhamento Dureza Janka Paralela Perpendicular 

de Básica Tang. Radial Volum. Umidade 
Módulo de Módulo de Módulo de Tensão Limite Tensão de 

Paralela 
Trans-

Elast.xlOOO Ruptura Ruptura Proporcional Ruptura vcrsal 
Madeira (glcm') (%) (%) (%) (kg!cm2) (kg/cm~) (kg.l_cm2 ) (kg/cm=) (kg!cm2) 

(kg) 
(kg) 

Verde 123 869 483 83 121 572 652 
.·lngcilm d<t .\latu1 0.66 9.15 5,79 15,80 

Seca a 12% 132 1262 745 119 140 761 753 

Verde 105 894 476 91 112 629 680 
Angelim Pedra1 0.67 935 5,87 16,25 

Seca a 12% 121 1310 663 152 128 794 761 

Cedro 2 0,48 4.40 6,20 9,60 Verde 73 * * * 60 322 * 
Verde 70 514 239 57 86 379 341 

Cedrorana 1 0,46 7.70 3,66 12,08 
Seca a 12% 82 795 390 76 126 465 367 

Verde 95 701 349 113 85 399 505 
ltaúba 1 0,70 8.60 3,63 13,03 

Seca a 12% 133 1208 525 114 118 521 521 

Verde 136 1345 701 202 146 1095 1179 
Afaçaranduba 1 0,92 9.09 7,52 17,74 

Seca a 12% 159 1462 845 204 220 1568 1541 

Verde 131 945 526 176 101 769 848 
Mata-A/atá 0.81 9.59 6.19 16.37 

Sccaa 12% 150 1422 645 183 161 117 1155 Preto 1 

Peroba-Rosa 2 0.87 8,0 4,5 13,00 Verde 99 1096 146 * 130 810 830 
Samaúma 
de T·arzea 2 

0.35 * * * Verde 138 263 * * * * * 
Fontes consultadas: 1 INP A & CPPF (1991) e 2 LaMEM I 1978/. 

.. 
Onde: Elast. = elasticidade; Tang. = tangenc1al; Volum. = volumetnca -0\ 
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5.3.2. Produção das telhas de madeira 

Como mencionado, o processo de fabricação de telhas de madeira (shingles) existe 
principalmente nos Estados Unidos (EUA), Canadá e em alguns países europeus, 
como a França e a Espanha. Que de acordo com RUSKE ( 1985: I 02) e OLIN et a/. 
(1990), usam basicamente o Cedro Vermelho (Red Cedar). É uma conífera de baixo 
crescimento, sendo extremamente fina, fibrosa e de excepcional resistência em pro
porção ao peso, tem baixa expansão e contração frente às variações de umidade, e 
acima de tudo, possui alta impermeabilidade em contato com a água. 

COBIJO (1978:48) relata que as melhores telhas de madeira são oriundas de árvores 
velhas que possuem fibras moles com os anéis de crescimento numerosos e pretos. 
Nestas condições, o Carvalho, a Sequóia e o Cedro são as espécies mais indicadas 
por propiciarem um fácil corte. Infelizmente, estas estão cada vez mais escassas. 

Segundo COBIJO ( 1978 :48), para melhor aproveitamento das toras de madeiras, o 
tronco deve ter no mínimo um diâmetro médio 60cm a uma altura de 0,60m acima do 
nível do solo. O caule da árvore deve ser retilíneo e não possuir nenhum galho pelo 
menos nos seus primeiros 5m de comprimento, visto que a presença de nós no cerne 
da madeira dificultará a manufatura das lascas de madeira. 

A industrialização da telha de madeira só se toma viável em países em que este mate
rial de construção possui uma utilização satisfatória. Neste aspecto, existem atualmen
te em alguns países, como nos EUA, equipamentos especialmente desenvolvidos para 
a produção de telhas em grandes quantidades e com dimensões pré-estabelecidas. 

5.3.3. Derrubada e transporte das toras 

Após a identificação da espécie, o corte da árvore pode ser feito manualmente de duas 
maneiras: com o auxílio de machados ou com moto-serra. O transporte das toras de
pende do local onde foi derrubada e desgalhada a árvore; se por via terrestre, as mes
mas são colocadas por equipamentos pesados dentro de caminhões. Fluvialmente, as 
toras são interligadas por cabos de aço e rebocadas flutuando por possantes barcos ao 
longo dos rios. Este meio de transporte é conhecido na Amazônia como jangada. 

5.3.4. Desdobramento das toras 

Depois de transportadas, as toras são armazenadas em local ventilado e limpo para o 
início de desdobramento. O corte é executado transversalmente em seções cilíndricas 
com moto-serras, (veja Figura 5.44), o tamanho de cada cilindro "x" é determinado 
pelo comprimento desejado na telha. BASTOS ( 1979:7) sugere de 40 a 60cm, 
COBIJO (1978:48) e SUGINOHARA (1985 :6 1) indicam 60cm de altura . 

. FIGURA 5.44. -
DctaUte do corte 
da tora com 
moto-serra . 
Fonte: BASTOS 
(1979:8). 
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Para toras de grande diâmetro, em que a corrente da moto-serra não consegue efetuar 
um corte adequado, existem outros processos para a obtenção dos cilindros. No pri
meiro, a tora manualmente é suspensa do solo e apoiada nas laterais nivelando-a hori
zontalmente, afim de que seja então cortada por duas pessoas com ajuda de uma serra 
traçadeira, (veja a Figura 5.45). E no segundo, as toras são mecanicamente traçadas 
com serra de fita de eixo vertical, encontradas em serrarias de médio porte. 

5.3.5. Tipos de corte das telhas 

FIGURA 5.45. 
Desenho do 
corte manual de 
uma tora com 
serra traçadeira. 
Fonte: BASTOS 
(1979:9). 

Como demonstrado em SOUSA ( 1994a), existem vários métodos de corte para a 
obtenção de telhas. Estes processos variam de acordo com a região onde se dará a 
produção (técnica empregada e a experiência do operário) e da espécie de madeira 
escolhida. OLIN et a/. (1990) e RUSKE (1985:103) mencionam três tipos de manufa
tura para telhas de madeira (shakes), sendo classificadas da seguinte maneira: 

• A inicialmente lascada (laper~plit) tem a forma trape
zoidal na espessura tendo as duas faces ásperas devido às 
ranhuras das fibras no fendilhamento da telha. O corte é 
feito com o auxílio de uma fina lâmina de aço batida por 
uma pesada marreta de madeira, (veja a Figura 5.46); 

FIGURA 5.46. - Detalhe do corte de uma telha par
cialmente lascada; Fonte: OLIN et ai. ( 1990). 

• A totalmente lascada (straight-split) apresenta também 
as duas superficies ásperas devido às fibras serem ranhu
radas no processo de fendilhamento manual. Porém, esta 
telha possui a espessura constante, (veja a Figura 5.47); 

FIGURA 5.47. - Detalhe do corte de uma telha total
mente lascada; Fonte: OLIN et ai. ( 1990). 

• A lascada e posteriormente serrada (handsplil-and
resmm) possui a forma trapezoidal, com uma superficie 
áspera e a outra lisa devido a telha ter sido cortada longi
tudinalmente com serra de fita, (veja a Figura 5.48); 

FIGURA 5.48. -Detalhe do corte mecânico da telha; 
Fonte: OLIN et ai. ( 1990). 

Existe também a telha totalmente serrada (shingle) . Apresenta as duas superficies 
lisas com a espessura constante devido ao seu beneficiamento. Este processo é atual
mente o mais empregado pela rapidez de execução e exatidão nas dimensões; porém 
têm a desvantagem de não possuírem ranhuras nas fibras da madeira, dificultando o 
escoamento das águas pluviais na superfície de exposição das telhas. 
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Existem diversos fabricantes de telhas de madeira nos EUA, porém, todos seguem os 
padrões de embalagens comerciais especificadas pela Grading and Packing Rufes of 
lhe Red Ceda r Shingle & Hand~plil Bureau. Confom1e OLIN e/ a/. ( 1990), a produ
ção destas telhas concordam com as normalizações da Comercial Standards CS31 e 
CS/99. Estas normas estabelecem e aplicam rígidos critérios no controle de qualidade 
da manufatura e das categorias (dimensões) das telhas fabricadas industrialmente' . 

Pelas bibliografias consultadas constata-se a existência de variadas disposições para a 
identificação das áreas úteis de aproveitamento do cerne das toras para o corte das 
telhas. Na literatura estrangeira COBIJO ( 1979:48) descreve um método rudimentar 
para o corte, em que o procedimento só é válido para árvores com os anéis de cresci
mento bem distintos, pois os blocos são cortados radialmente, (veja a Figura 5.49a). 

Após o corte dos blocos, as telhas são partidas radialmente uma a uma. Se a madeira 
não oferecer um bom corte é possível fendilhá-las alinhando-as com os anéis, obtendo 
então telhas bastardas. Neste caso, o corte não pode ser iniciado pelos extremos da 
tora, a menos que o bloco seja partido totalmente na metade de seu comprimento, 
como mostra a Figura 5.49b, e dep.ois continua-se seccionando em duas partes cada 
bloco até que as telhas sejam igualmente delgadas quanto às cortadas anteriom1ente. 

a 

Cot'fi= 
Raáia.t 

b 
FIGURA 5.49. - Disposição do corte dos blocos em uma tora com cunha metálica (a), deta
lhes do corte radial e bastardo de telhas de madeira (b). Fonte: COBIJO ( 1978:48). 

Na Ásia, KUINO (1987:3) apresenta uma técnica japo
nesa de corte radial de lâminas de madeira com o auxí
lio de uma pesada marreta de borracha e de uma fina 
lâmina de aço. A parte central da tora (a medula) por 
ser extremamente dura e às vezes com trincas, não é 
aproveitada no serviço, (veja a Figura 5.50). 

FIGURA 5.50. - Disposição das áreas úteis de aproveitamen
to do cerne de uma tora para o corte radial dos blocos com 
cunha metálica. Fonte: Adaptada de KUINO ( 1987). ~ _ Area ele aprol'ellame/1/o 

Na literatura brasileira foram encontradas quatro diferentes disposições e formas em 
que as telhas são cortadas manualmente da tora de madeira. Na Tabela 5.6a e 5.6b 
são apresentadas estes principais processos de corte para os cavacos de madeira . 

1 Para maior aprofundamento no assunto consultar OLIN ( 1990), Secções 202, 411 e 42 1. 



TABELA 5.6a - Processos empregados no Brasil para a manufatura de telhas de madeira: 

Descrição do Processo 
BASTOS (1979:12) propõe o l. 
corte manual feito com facão 
ou lâmina (oriunda de mola de 
caminhão). devendo ser execu
tado habilmente em duas eta
pas: a) inicia-se o corte tan
gencial da telha na espessura 
desejada. c b) a telha fendilha-
da é forçada lateralmente de 
modo que lasque longitudi
nalmente da tora. Para melhor 
acabamento, as lascas podem 
ser posterionnente plainadas 
nas duas superfícies. 

Pela experiência prática do 3. 
Arq . Sevcriano Porto, os ca
vacos de madeira devem ser 
cortados com auxílio de uma 
chapa de ferro amolada batida 
por uma marreta pesada. Cada 
cavaco é lascado da tora cilín
drica afim de que provoque 
irregularidades nas duas faces 
da telha. Neste caso, a madei
ra além de ser resistente, deve 
ser de boa qualidade para a 
operação de fendilhamcnto. 

Dimensões das telhas e ferramentas utilizadas 

.<fi Vista superior 

( 

comprimento ± 65cm: 
largura = variável: 
espessura ± 2cm: 

2. 

Disposição do corte 

..Íreas não aproveitadas ~ 
no desdobramento 

--- Disposição do corte 

Fontes: 1 BASTOS ( 1979:13, 14). 2BASTOS (1979: 12),3Desenhos gentilmente cedidos pelo arquiteto Severiano Mário Porto (1995) e 4Desenho do autor (1995). 



TABELA 5.6b - Processos empregados no Brasil para a manufatura de telhas de madeira: 

Descrição do Processo Dimensões das telhas e as ferramentas utilizadas 

LASCAR 

CORT.A.R 

SUGINOHARA (1985:62) 1. 
descreve o processo em três 
etapas: primeiro, o dcsdo- 4~ 
bramento da tora em secções 
ci1índricas: segundo, a reti
rada da casca e do alburno, e 
terceiro o corte manual das 
tabuinhas com um facão com 
cabo de madeira. O corte do 
cerne da madeira é dado 
paralelamente ao sentido dos 
anéis de crescimento. em que 

~' !UI I! 

'l · 

um movimento de torção 
lasca o restante da tabuinha. '<&:Processo manual de lascar a madeira 

SUGINOHARA (1985: 101) 3. 
relata na sua pesquisa o corte 
tangencial de telhas em ser
rarias por processos mecâni
cos. As tabuinhas são obtidas 
das sobras do desdobramento 
de toras em pranchões. Desse fD 
procedimento resulta uma 
telha de madeira de dimen
sões regulares. com um aca
bamento superficial sem 
ranhuras c sem a presença do 

.. •· 
!·: .. 
t 
r 
' 

alburno da madeira. '<&: Desdobro com ~·erra de }i ta 

'·.1 

Fontes: 1 ·2 SUGINOHARA ( 1985:61) e 3• 
4 SUGINOHARA ( 1985: 103 ). 

60 

11 

I 
I 

I 

I 
I ,, 

\ I I I I 
I I 

ILI 

'<&: Dimensões da tabuinha: 
A= 60cm: 
8 = de I 7 a 25cm; 
C= de I a 2cm: 

'<&: Sentido de corte da tabuinha 

Disposição do corte 

2. Tabuinhas retiradas no sentido 
tangencial da tora de madeira 

' L . 
..f·--- J. 

Onde: I= largura da tabuinnha: 
e = es essura da tabuinha; 

4. 

L= largura 
da tabuinha 

'<&: Disposição de 
corte das tabuinhas 
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Como pode ser constatado a partir da análise dos processos descritos nas Tabelas 
5.6a e 5.6b, torna-se muito dificil por parte do operário, (que fendilha manualmente as 
lascas da tora), a obtenção de uma estabilidade dimensional na largura e na espessura 
da telha de madeira, pois só o comprimento da mesma é padronizado devido a altura 
da tora ser sempre constante. Mesmo que o profissional possua uma praticidade na 
manufatura das telhas, a espécie de madeira escolhida tem que ser favorável para a 
operação de fendilhamento. 

Além do que o sentido de execução do corte em relação aos anéis de crescimento da 
árvore determina ou não se haverá deformações, empenos ou rachaduras após a seca
gem natural das telhas. As Figuras 5.50 (a) e (b) mostram dois tipos de corte. 

~ Disposição nas toras dos cortes .,P 

(C c u -s§l b~C) 

b) 

SUGINOHARA (1985 : 145) 
salienta que se o desdobro 
das peças, sejam elas rendi
lhadas ou serradas, acom
panhar o sentido radial da 
tora de madeira, haverá um 
maior aproveitamento de 
peças garantindo um equi
líbrio de esforços na estru
tura interna do tronco da 
árvore. 

FIGURA 5.51 . - Disposição do aproveitamento do cerne das tora para telhas de madeira (a) 
segundo: corte tangencial (b) e radial (c). Fonte: adaptada de SUGINOHARA (1985:145). 

Para um melhor desempenho das telhas de madeira, cujas características de compor
tamento térmico sejam adequadas à região, deve-se garantir que o produto final, tanto 
no processo manufaturado quanto no beneficiado em serraria consiga: 

• Uma regularidade dimensional nas telhas; 

• Um acabamento rústico e ranhurado no sentido longitudinal das peças; 

• Um sistema de corte no sentido transversal aos anéis de crescimento da madeira. 

Neste aspecto, a proposta de SUGINOHARA (1985:104) para a produção de telhas 
passa a ser mais viável, visto que o processo de fabricação é feito pelo desdobramento 
da tora com uma serra fita obtendo pranchões bitolados na espessura e na largura, e 
posteriormente é incorporada à tecnologia nativa do colono para a retirada manual das 
tabuinhas em forma de lascas (para controle da espessura, já que o corte é manual, 
faz-se necessário a utilização de um gabarito auxiliando o serviço de lascar a madeira). 
Método este que satisfaz perfeitamente as exjgências expostas acima, visto que: 

" ... a regularidade dimensional resultará num recobrimento transversal 
homogêneo do telhado; o acabamento ranhurado no sentido longitudinal 
funcionará como canal de escoamento e o corte pelo sistema radial ga
rantirá a integridade da telha evitando que por sua deformação ocorra 
um assentamento irregular das peças e o aumento da vulnerabilidade do 
telhado à ação das chuvas. " (SUGINOHARA 1985, p.l 05) 
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É proveito citar também o trabalho de DIAS (1993)1 que verificou junto a uma serra
ria paranaense a viabilidade para a produção de telhas de madeira de Eucalipto, que 
deveria ser empregada na cobertura do protótipo da "Casa do Horto Florestal" envol
vendo uma pesquisa conjunta entre a Escola de Engenharia de São Carlos - Universi
dade de São Paulo (EESC-USP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

O estagiário após diálogo com os proprietários da serraria, constatou que empregan
do as técnicas construtivas locais de fazer o cavaco lascado com facão, (sendo o corte 
feito no sentido das fibras das toras), as madeiras "moles" como o Cedro, o Pinus, a 
Canjarana e a Paineira tàcilitavam a retirada do cavaco, devido às suas fibras serem 
paralelas entre si; ao contrário do Eucalipto, por ser uma madeira "dura", com as 
fibras retorcidas e com muitos nós no cerne, dificultam as operações de corte e de 
fendilhamento, provocando rachaduras nas telhas. 

Finalizando a pesquisa, DIAS (1993) indicou o Pinus como melhor espécie de madei
ra para a operação de corte dos cavacos, em que o desdobramento das toras seria 
feito com serra de fita de eixo vertical, usando lânúna com 3mm de espessura, sendo a 
telha manufaturada nas seguintes dimensões: 25cm de largura, SOem de comprimento 
e 2cm de espessura bruta para após o aparelhamento ficar com I ,6cm. 

A tora inicialmente teria a sua casca e o albumo retirados por meio de quatro cortes 
ortogonais entre si, mostrado na Figura 5.52, formando assim um bloco quadrado, em 
seguida o bloco seria serrado em pranchas paralelas. Foi calculado um rendimento de 
50% nas toras com diâmetro variando de 40 a 60cm e 45% entre 30 a 40cm. 

<fZSerra de fita 

Albumo FIGURA 5.52. -
Processo de desdo-
bro de uma tora em 
serra de fita com 
eixo vertical. 
Fonte: adaptada de 
DIAS ( 1993). 

fr fr fr fr 
Retirada da: 19

• costancira: da 23
• costaneira; da 39

• costancira e da 4a, 

Na necessidade de dados básicos para projetos de coberturas com telhas de madeira, 
NAKAMURA e/ ai. (1989:34) desenvolveram três tipos de telhas, (dimensões dadas 
na Tabela 5. 7), visando garantir um maior aproveitamento da madeira na confecção 
das peças, melhor uniformidade das telhas dando um acabamento satisfatório. 

TABELA 5 7 - Consumo de material para coberturas com telhas de madeira: 

Características Inicial 
Comprimento I 50 em I 
Largura 20cm 

Espessura 1,5cm 

Consumo 5pç/ml 

Peso 5kg/ml 

Fonte: NAKAMURA & Ci\LIXTO ( 1989). 

Intermediária 
60cm I 
20cm 

1,5cm I 
15pç/m2 I 
25kg/m2 

Final 
40cm 

20cm 

l.5cm 

lOpç/ml 

Skgl'ml 

Onde: 
pç- peça; 
ml - metro linear: 
em - centímetros; 
kg- kilo; 

1 DIAS, L. M. C., Relatório de estágio, (Apresentado na disciplina Estágio Supervisionado do cur
so de Arquitetura do SAP- EESC- USP, São Carlos). rfrabalho não publicado, Junho de 1993/ 
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5.3.6. Aplicação das telhas 

Ao analisar os processos de obtenção de telhas de madeira para o revestimento de 
coberturas pode-se concluir que só há padronização das dimensões nos métodos in
dustrializados, enquanto que, nos manufaturados se existir um planejamento na pro
dução pode ser que se consiga resultados satisfatórios. Porém, como exposto anteri
onnente, diversas variáveis influenciarão para que o produto final (o cavaco) atinja a 
estabilidade dimensional desejada, satisfazendo assim as exigências do projeto. 

RUSKE (1985: 103) apresenta um esquema, 
(veja a Tabela 5.8), agrupando o número de 
camadas de assentamento e a inclinação da 
cobertura em função da sobreposição entre as . 
telhas e do seu peso, (veja a Figura 5.53). Em 
OLIN e/ a/. ( 1990) existem várias tabelas re
lacionando o peso e as dimensões das telhas 
com a quantidade de camadas de recobrimento 
e com o tamanho da superfície de exposição. 

FIGURA 5.53. -Tipos de declividades de telhados 
em relação com o número de camadas assentadas. 
Fonte: Adaptada de RUSKE (1985:103). 

TABELA 5.8- Tipos de recobrimentos de telhas de madeira para coberturas: 

Tipos Comp10. Inclinação da superficie 

de da telha 4 camadas de recob10• 3 camadas de recob10. 2 camadas de recob10. 

18° a 25° 25° a 70° 70° a 90° 

coberturas (em) S (em) P (kg/m2) S (em) p (kglm2) S (em) p (kglm2) 

Três grandes 
60,0 15,0 6,67 20,0 5,00 30,0 3,33 superfícies 

Grandes e níédias 45,0 11 ,0 9,09 15,0 6,67 22,5 4,44 
superfícies 40,0 9,5 10,53 13,0 7,69 19,5 5,13 

38,0 9,0 11, 11 12,5 8,00 18,5 5,41 
Médias e peque-

30,0 nas superfícies • • 9,5 10,53 14,5 6,90 

~cquenas e Três 25,0 8,0 12,50 12,0 8,33 
pequenas super- 20,0 • • 6,5 15,38 9,5 10,53 
fícies 15,0 4,5 22,22 7,0 14,29 

Fonte: Traduzida de RUSKE ( 1985: 103). 

Onde: S - Sobreposição; P - Peso; 

Apesar da existência de vários tamanhos de telhas de madeira, o método de aplicação 
é basicamente o mesmo. Como salientam, BASTOS ( 1979: 17); NAKAMURA & 
CALIXTO ( 1989:3 5) entre outros, a disposição para colocação das telhas é de manei
ra sobreposta de modo que haja uma perfeita e completa superposição entre as cama
das de assentamento sobre a estrutura de sustentação da cobertura, impedindo desta 
forma a penetração de águas pluviais durante a ação de ventos fortes . 

Nas Tabelas 5.9a, 5.9b e 5.9c são apresentados os principais métodos de aplicação de 
telhas, cavacos ou lascas de madeira para o revestimento de coberturas. 



TA BELA 5.9a - Principais métodos empregados no Brasil para a aplicação de telhas de madeira em coberturas: 

Descrição do método Disposição de assentamento das telhas 

BASTOS ( 1979: 17) propõe l. <?Vista superior da disposição dos cavacos 
que a disposição dos cavacos 
no riparnento da estrutura deve 
ser em forma de escamas, de 
maneira que a telha da camada 
anterior seja superposta pela 
da camada posterior, impedin
do a infiltração das águas da 
chuva. A fixação da telha é 
feita simplesmente por um 
único prego posicionado por 
baixo da telha, colocando a 
superfície mais ranhurada 
para parte posterior da telha. 

Sevcriano Porto recomenda 3. 
que os cavacos sejam assenta
dos do beiral para a cumeeira. 
a fiada posterior dt.:vc encobrir 
no mínimo 50% da fiada ante
rior, ou seja 30cm. Para maior 
estanqüeidade da cobertura. as 
juntas entre as fiadas de asst:n
tarnento devem ser desencon
tradas. A telha é apoiada na 
ripa por meio dl! um prego 
posicionado embaixo do cava

-ifr 
. 1 

Sentido de 
cobrimento 

Corte lateral da estntlura zP 

co a 2.5cm da borda superior. Corte lateral da estnlfura mostrando o recobrimento entre os cavacos zP 

Tipo de fixação 

2. O prego pode ser reto ou encurvá
lo para melhor encaixe na ripa 

1 ------~ 
A~:?iY 

~ 
-~ 

Fontes: 1 BASTOS (1979: 18, 19), 2BASTOS (1979: 17) e 3- ~ ocsenhos gentilmente cedidos pelo arquiteto Severiano Mário Porto (1995). 



TABELA 5.9b- Principais métodos empregados no Brasil para a aplicação de telhas de madeira em coberturas: 

Descrição do método Disposição de assentamento das telhas 

SUGINOHARA ( 1985:62) lf==:;:========::::f-,-l-gl~oo-f""C~ 
diz que o processo de aplica- fQ- A.;ea Sol:we.pos;Ta 
ção das tabuinhas não permi-
te a sobreposição transversal. 
sendo somente feita no senti
do longitudinal. O sentido de 
colocação é ascendente. sen
do que a telha posterior deve 
sobrepor sempre 60% da 
telha anterior, deixando as 
juntas transversais das fiadas 
de assentunento desencon
tradas. A fixação das telhas 
também é feita com re os. 

NAKAMURA & CALIXTO 3. 
(1989:34) relatam que a 
colocação das telhas deve ser 
sobreposta, uma sobre as 
outras, com um recobrimento 
longitudinal mínimo de 50%. 
O início de assentamento é 
do beiral da cobertura para a 
cumeeira. As telhas são fixa
das por dois pregos de 
15''xl5mm pregados direta
mente nas ripas, exceto a 
primeira fiada que tem quatro. 

.f-------r--o--r-,r--r--x---r---f--r- - T- --r 
I I 
1 I 
I 
I 

I 
I 
I 

Ripa 

3". Fiada 

2. 

pregos 

Tipo de fixação 

Sentido de assentamento 
das telhas 

Recobrimento longitudinal de 60%:ri> 
(os re os são ré-fixados nas telhas) 

4. 
Recobrimento das telhas ~ 

Jumas 
alternadas --

Fontes:1 Adaptado de SUGINOHARA (1985:63). 2 NAKAMURA & CALIXTO (1989:34), 3 SUGINOHARA (1985:63) e 4NAKAMURA & CALIXTO (1989:3~). 



TABELA 5.9c- Um método de aplicação de telhas de madeira em coberturas empregado nos Estados Unidos: 

Descrição da aplicação 

OLIN et ai. ( 1990, sec. 411) descrevem 
que as telhas são assentadas do beiral 
para a cumeeira, sobrepostas umas às 
outras, apoiadas num ripamcnto constitu
ído por peças de I "x4"' ou l"'x6". em que 
o espaçamento de eixo-a-eixo das ripas 
deve ser igual ao comprimento exposto da 
telha (CET), sendo no máximo 10''. As 
juntas das fiadas devem ser desalinhadas. 
deixando de W' a 3/s" entre as telhas para 
a expansão lateral. Na primeira e na úl
tima fiada de cada superfície da cobertura 
usa-se uma dupla camada de telhas. 

Descrição do tipo de fixação 

A fixação de cada telha é feita por meio 
de dois pregos galvanizados ou de alu
mínio. fixados diretamente na ripamento, 
posicionados a I'' da borda superior e a 
1 ., da lateral da telha. Durante a pregação 
a cabeça do prego não pode ultrapassar a 
supcrficie da telha, afim de que não pro
voque rachaduras longitudinais. Os pre
gos utilizados devem ser resistentes à 
corrosão para não encurtar a vida útil da 
cobertura. A haste do prego pode ser lisa 
ou espiralada. sendo que esta última dá 
maior poder de agarração na madeira. 

Disposição de assentamento das telhas na cobertura 

<&Detalhe do recobrimento · 

Disposição da fixação das telhas na cobertura 

2. Detalhe da fixação do prego CET- Comprimento Exposto da Telha 
.<J' Maneira correta <fl Detalhe do prego .fixado na telha 

<& Maneira incorreta <& Corte lateral na estnaura 

Fontes: ' Adaptado de OLIN et a/. (1990: seção 202-5, seção 411-30, 36) e 2 Adaptado de OLIN et ai. (1990: seção 411-28. 31). 
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5.3.7. Serviços de acabamento 

Diversos fatores influenciam na longevidade dos telhados cobertos com telhas de ma
deira, em que a durabilidade natural da madeira, é sem dúvida nenhuma, o fator mais 
importante. Mas assim como nas coberturas revestidas com folhas de palmeiras, as 
condições climáticas da região favorecem à degradação de algumas partes da cobertu
ra se não forem executadas corretamente, diminuindo progressivamente sua vida útil. 

Neste aspecto, os beirais, as calhas, as cumeeiras, os e~pigões e os rincões, são os 
pontos mais vulneráveis para o início de deterioração da cobertura, devido à dificul
dade em tomar esses pontos resistentes e impenneáveis frente à ação das intempéries. 
Se bem que a inclinação adotada influencia também no bom desempenho da cobertu
ra. OLIN et a/. (1990) estimam que um telhado com declividade na relação de 8:12 
alcançará uma vida de serviço acima dos 60 anos, enquanto que o de 4: 12 não supera
rá 40 anos de idade. CHING ( 1991) recomenda a inclinação mínima de 3: 12. 

5.3. 7.1. Beirais e calhas 

CIDNG ( 1991 ); OLIN et a/. (1990) e RUSKE 
(1985 : 107) sugerem que a primeira fiada, a do 
beiral, tenha uma dupla camada de telhas (veja 
a Figura 5.54), para evitar o umedecimento das 
extremidades dos caibros provocados pelas 
águas pluviais. Podem ser utilizados também 
feltros asfálticos ou papéis alcatroados entre as 
camadas de assentamento para aumentar a 
impermeabilidade do corpo da cobertura. 

FIGURA 5.54. - Corte latera l de um beiral. 
Fonte: Adaptada de RUSKE (1985: 107). 

Calha 
Dupla finda 
Feltro nlcatrondo 
Ripamento da estrutura 

Com o propósito de aperfeiçoar os acabamentos destes telhados, podem ser especial
mente manufaturadas telhas em menores comprimentos para serem assentadas no iní
cio e no fim da cobertura. OLIN et a/. ( 1990) denominam-as de Starter - Finish 
shakes. NAKAMURA & CALIXTO (1989:34) desenvolveram telhas de 20x50cm 
para os beirais, chamando-as de INICIAIS, (veja a TABELA 5.7). 

~~==~;~~;~=~~~~~~=~l Nos beirais laterais, OLIN et ai. ( 1990) sugerem que as 
telhas ultrapassem de 1" a 
1 W' a face lateral do último 
caibro, como mostrado na 
Figura 5.55. Neste artificio 
construtivo a telha funciona 
com uma pingadeira ao longo 
do beiral da cobertura. 

FIGURA 5.55. - Detalhe do 
acabamento de um bcirallateraJ. 
Fonte: Adaptada de OLfN et a/. 
(1990: sec. 411-35) . 
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5.3. 7.2. Cumeeiras, esr>igões e rincões 

Inicialmente, antes de começar o serviço de fechamento da cumeeira, NAKAMURA 
& CALIXTO ( 1989:35) aconselham a observação da perfeita simetria e esquadros 
das telhas que serão empregadas no acabamento. Este selecionamento visual assegura 
que após a fixação não hajam aberturas ou frestas na última fiada de telhas. OLIN el 
a!. ( 1990) e RUSKE ( 1985: 1 07) indicam também a utilização ao longo da cumeeira 
de uma dupla camada de assentamento, bem como na aplicação de manta asfáltica por 
cima do ripamento da cobertura, com largura variando de 6" a 1 O" para cada lado. 

( 
t.l~ ~'""~ 

Como cobrimento das últimas fiadas de 
telhas na cumeeira, alguns construtores 
amazônicos tomam partido da colocação 
de chapas metálicas previamente encur
vadas com a mesma inclinação da cober
tura, como mostra a Figura 5.56. Neste 

~l"l""/i!~'U>. caso, deve-se ter a precaução de deixar 
passar no mínimo 20cm de largura para 
cada uma das águas da cobertura,. 

FIGURA 5.56.- Acabamento de uma cumeeira. Fonte: NAKAMURA & CALIXTO ( 1989:35). 

Para a eliminar o desperdício de material de 
revestimento e reduzir o tempo nos serviços " in 
loco" de assentamento e fixação, OLIN el a/. 
( 1990) comentam a existência de telhas especi
ais para o acabamento de cumeeiras e espigões, 
no qual denominam-as de hip and ridge rmils. 
Estas telhas possuem uma borda lateral chan
frada, para melhor encaixe no encontro das te
lhas e devem ser assentadas com as juntas alter
nadas entre si, como mostra a Figura 5.57. 

FIGURA 5.57. - Detalhe das juntas de um espigão. Fonte: OLIN et ai. ( 1990: sec. 41 1-35). 

O gotejamento na lateral dos caibros pode ser evitado pela fixação, ao longo de todo 
o comprimento do rincão, de uma ripa desbastada num lado. Possui a finalidade de 
direcionar melhor o escoamento das águas da chuva para o interior da água-furtada. 

Para não correr o risco de ter 
infiltrações nos rincões OLfN el 
a/. ( 1990) recomendam também 
a colocação, por baixo das te
lhas, de material impermeável 
(feltro asfáltico saturado), como 
também a aplicação de breu 
sobre a superficie de uma chapa 
metálica previamente encurva
da, (veja a Figura 5.58). 

FIGURA 5.58. - DetaUte do aca
bamento de um rincão. Fonte: 
OLIN et ai. (1990: sec. 411-35). 
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5.3.8. Características básicas, vantagens e desvantagens 

Este tipo de cobertura é muito encontrada em construções distantes dos centros urba
nos onde há carência de materiais de construção convencionalmente empregados no 
revestimento de habitações. Logo, só resta ao caboclo amazônico, utilizar os recursos 
florestais locais para a estruturação e revestimento da sua morada. 

As edificações revestidas com telhas de madeira, além de adotar uma tecnologia nati
va no aproveitamento das ferramentas de uso comum (como o machado, o tàcão, o 
martelo e etc.), dá à habitação um aspecto rústico. Como observa NOGUEffiA 
(1994) durante a proposta de um Núcleo Urbano Florestal para o homem amazônico: 

"A cobertura de lascas de madeira, de tradicional uso regional, permite 
rica variedade de formas, concordâncias entre superfícies retilíneas e 
cun,ilíneas de variados raios, inflexões e outros ajustes, muito bem ex
ploradas pelo Arq. Severiano Porto (..). " (NOGUEIRA 1994, p.28) 

CASTRO FILHO' apud LOPES (1993), menciona que o cavaco de madeira tem a 
característica de ser um material construtivo de fácil colocação e reposição quando o 
telhado necessita de reparos, permitindo também a ventilação do ático. BASTOS 
(1979:21) relacionou em sua pesquisa as principais vantagens no uso do material, tais 
como: 

• Material de revestimento encontrado abundantemente na Amazônia, podendo o 
mesmo ser confeccionado no local de utilização; 

• Baixo custo na aquisição do material e na contratação da mão-de-obra; 

• O material não quebra durante os serviços de transporte e aplicação da cobertura; 

• O material apresenta um excelente isolamento térmico para a cobertura e uma boa 
aeração no ambiente por possuir baixo coeficiente de calor e pela sua colocação 
em camadas deixar um espaço vazio entre as telhas. 

Apesar das suas boas qualidades, BASTOS ( 1979:21) faz também uma análise crítica 
sobre o emprego de telhas de madeira para o revestimento de coberturas, citando as 
seguintes desvantagens: 

• Por ser um revestimento pesado requer uma estrutura de sustentação bastante ro
busta, podendo ser mais leve se a espessura da teUta for reduzida; 

• Pode aparecer alguns respingos de água dentro da edificação se as chuvas com 
ventos fortes caírem no sentido inverso da cobertura, assim como pode haver pene
tração de raios solares para o interior da habitação, principalmente nas manhãs e 
nos finais das tardes, se o sol se apresentar num ângulo com a terra menor que 15°; 

• Devido ao fato das telhas ficarem expostas às intempéries, se as mesmas não tive
rem sido imunizadas ou tratadas, com o passar do tempo, pode aparecer na super-

1 CASTRO FILHO, J.P. Estudo sobre exemplos de arquitetura tropical, erudita e suas adequações à 
Amazônia Brasileira no último decenio. (Dissertação de Mestrado em Arquitetura) - Departamento 
de Arquitetura e Construção. EESC, USP, São Carlos, 1984, 272p. apud LOPES, E. M. L. Avalia
çdo do desempenho térmico de paredes e coberturas em Belém ' PA. (Dissertação de Mestrado em 
Arquitetura) - Departamento de Arquitetura c Construção, Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 1993, p. 115. 
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ficie da madeira fi.mgos apodrecedores e manchadores, assim como a presença de 
insetos nocivos, que interferirá na longevidade da cobertura. 

Além destas desvantagens existem também algumas inconveniências que se não forem 
analisadas previamente inviabilizará a execução de uma cobertura com telhas de ma
deira, que segundo SOUSA ( 1994a) são as seguintes: 

• Por ser uma cobertura que emprega bastante material de revestimento, o transporte 
pode se tornar caro se a distância entre a obra e o beneficiamento ou a manufatura 
das telhas forem muito grandes; 

• Por ser um material suscetível a combustão, não é indicada em zonas de alta densi
dade urbana; 

• Em virtude do assentamento das telhas e do acabamento da cobertura envolver um 
trabalho minucioso e intensivo, se não existir mão-de-obra experiente na região, a 
confecção das telhas e a aplicação do material podem ser demoradas e em conse
qüência disso, dispendiosas para o construtor; 

• Devido às superfícies destas coberturas não escoarem com facilidade as águas 
pluviais, as mesmas devem ter inclinações acentuadas, exigindo também a utiliza
ção de materiais adequados (como rufos metálicos, papéis alcatroados e lonas 
plásticas), nos trabalhos de acabamento de calhas, cumeeiras, espigões, rincões e 
beirais, para evitar a penetração de umidade. ou impedir a entrada de agentes 
agressivos para o interior da edificação; 

A prática rudimentar de se obter telhas ou cavacos de madeira, através do fendilha
mento ou serragem de toras de madeira, é uma solução bastante simples de ser execu
tada; e mesmo sendo um material de construção que no Brasil ainda não possui pro
dução industrializada, constitui uma técnica construtiva de cobertura viável se tomar
mos como ponto de referência a enorme disponibilidade da matéria-prima na Região 
Amazônica, e acima de tudo, a existência no território brasileiro de traços culturais e 
costumes que já carregam no seu bojo o aprendizado desta técnica vemacular de 
construção de habitações. 

Portanto, por mais abrangente que possa ser, uma única solução para a cobertura de 
uma habitação é inviável ou mesmo impossível, se cada "situação-problema" não for 
estudada todos os seus fatores que englobam a região, isto é, a população, o clima, a 
cultura, os materiais de construção, as espécies madeireiras, a capacitação de mão
de-obra e a disponibilidade de equipamentos, são variáveis a serem estudadas; pois 
somente assim a partir desta análise a solução a ser encontrada será a mais adequada 
para a edificação. 
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6. Variáveis intetferentes no desempenho da cobertura 

Independentemente da escolha do tipo de revestimento para uma cobertura, hoje, o 
desenvolvimento do projeto de uma habitação (seja do subsistema fundação, piso, 
estrutura ou fechamento) é um "problema" muito complexo de ser solucionado, ou 
melhor de ser elaborado, pois requer uma ampla gama de conhecimentos específicos 
por parte dos profissionais de engenharia e arquitetura. Segundo DIAS ( 1992:51 ), 
isto deve-se principalmente pelo progresso industrial e pela introdução de novos 
materiais de construção civil no mercado e, conseqüentemente, de suas respectivas 
técnicas de aplicação. Pois, a "simples definição" dos materiais, da técnica e do 
sistema construtivo que a edificação será composta determinará a sua qualidade final. 

"( ... )Freqüentemente, a escolha efetuada em função de condicionantes 
imperativos como as condições climáticas locais e regionais. o sítio, a exposição 
da obra aos fatores ambientais, a cultura e o modo de vida dos usuários, as 
normas construtivas, etc. exige do projetista a atualização contínua e adaptação 
a cada projeto de construção. Assim sendo, o princípio básico é a inexistência 
de regra de concepção absoluta e de solução tipo-universal." 
(BITTENCOURT 1995, p. 96) 

BITTENCOURT (1995) cita três enfoques distintos relativos às habitações para que 
as exigências dos usuários sejam satisfeitas, dois destes princípios básicos foram 
extraídos da literatura estrangeira, o primeiro, formulado por BLACHERE ( 1966) 
descreve duas exigências humanas necessárias à habitação: as de habitabilidade 
(compreendem as psico-fisiológicas e sociológicas, dizem respeito a adaptação do 
homem e de sua família) e as de economia (são as de durabilidade, durante a vida 
útil da habitação, e as de custo, em que o recurso inicial do investimento e os gastos 
de manutenção devem ser compatíveis com as condições do usuário). 

O segundo princípio elaborado pelo CENTRE TECHNIQUE DU BOIS ET DE 
L' AMEUBLEMENT - CTBA (1990) considera que durante a concepção projetual 
seja levado em consideração os aspectos condicionados aos fenômenos físicos 
exteriores (a temperatura externa do ar, as chuvas, os ventos e os raios solares); 
às condições ambientais internas do ambiente construído (tais como: temperatura 
do ar, vapor d'água e difusão de vapor); e algumas exigências regulamentares (as 
de qualidade aplicáveis à habitação e as de sua conservação). 

O terceiro princípio, também citado em INO (1992:97), foi estabelecido no Brasil por 
ROSSO ( 1980) introduzindo o critério de desempenho, em que a satisfação das 
necessidades dos usuários é a principal e fundamental qualidade que um produto deve 
obedecer e realizar durante a sua utilização. Neste aspecto, vale a pena mencionar as 
catorze exigências apresentadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT 
embasadas na norma ISO DP/6241, que encontram-se citadas em SOUZA (1984): 
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TABELA 6.1. - Exigências dos usuários para as habitações 

No, Exigências Fundamentos 
=:2}] De segurança estrutural Estabilidade c resistência mecânica 

02 De segurança ao jàgo Limitações do risco de início e propagação de um 
incêndio e segurança dos usuários 

03 De segurança à utilização Segurança dos usuários e segurança de intrusões 

04 De estanqueidade Estanqucidade aos gases, aos líquidos e aos sólidos 
05 [f2_e conforto higrotérmico Temperatura e umidade do ar e das paredes 

06 Atmosféricas Pureza do ar e limitações de odores 

07 De conforto visual Aclaramento, aspecto dos espaços c das paredes, 
vista para o exterior 

08 De conforto acústico Isolação acústica e níveis de ruído 

09 De conforto tátil Eletricidade estática, rugosidade, umidade c 
temperatura da superfície 

lO n. '!forto antropodinâmico Acelerações, vibrações c esforços de manobras 

11 De higiene Cuidados corporais, abastecimento de água e 
eliminação de matérias usadas 

12 De adaptação à utilização Número, dimensões, geometria e relações de 
espaços e de equipamentos necessários 

13 De durabilidade I Conservação do desempenho ao longo do tempo 
14 De economia Custo inicial, custos de manutenção e reposição 

durante o uso 
Fonte: Adaptada com as infommções de BITTENCOURT (1995: 100). 

Segundo SOUSA ( 1994b:30), as principais desvantagens que as envoltórias dos 
hotéis de selva possuem são: a suscetibilidade ao ataque de fungos ou insetos, a 
facilidade do material de revestimento entrar em combustão, a dificuldade de 
escoamento das águas pluviais sobre a cobertura provocadas pela irregularidade 
das superficies e a necessidade de freqüentes manutenções e reposições parciais das 
camadas de assentamento. Logo, em meio as exigências expostas na tabela acima 
serão prioritariamente enfocadas neste trabalho somente as exigências de segurança à 
utilização, de segurança ao fogo, de estaoqueidade, de conforto higrotérmico, de 
durabilidade e de economia, pois influenciam diretamente ou indiretamente no 
desempenho do objeto em estudo, ou seja a cobertura, que são as exigências 

Entretanto, sabe-se que o bom desempenho das construções às solicitações do meio 
ambiente dependem quase sempre do conhecimento dos aspectos que foram levados 
em consideração no momento da elaboração do projeto arquitetônico e na execução 
(por parte dos arquitetos, engenheiros e construtores), dos modos de uso e dos 
mecanismos de manutenção aplicados na edificação (responsável pelos usuários). 

Assim sendo, constituem-se como os principais aspectos que influenciam na 
durabilidade dos elementos construtivos de uma habitação: a análise dos fatores 
geográficos e climáticos da região durante a implantação; a adoção das técnicas 
construtivas e a utilização de mão-de-obra local no processo de construção; o 
emprego de técnicas de manutenção e de tratamentos preservativos ao longo do 
uso da edificação; e a influência dos fatores sócio-culturais determinados pelos 
costumes dos habitantes locais. 
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6.1. Fatores geográficos 

No projeto de implantação de uma habitação as condições geográficas e climáticas 
são fatores primordiais a serem analisados, pois a fase projetual se bem estudada e 
elaborada alcançará um satisfatório resultado final. Em linhas gerais os condicionantes 
geográficos do meio ambiente local que influenciam direta ou indiretamente na 
construção são: a localização geográfica, a qualidade do solo, a topografia do 
terreno e a vegetação existente. Segundo BENEVENTE (1995:150), cada um destes 
fatores são correlacionados entre si e juntos interferem na durabilidade do ambiente 
construído definindo questões básicas como: a ventilação externa e interna, a 
drenagem do solo e conseqüentemente a presença de umidade. 

Portanto, o posicionamento da edificação no terreno determinará de antemão o 
sentido e a intensidade que os ventos e os raios solares predominantes incidirão no 
fechamento lateral e na envoltória da edificação. De acordo com BENEVENTE 
( 1995: 151 ), dependendo de sua densidade, a presença de vegetação no entorno 
imediato à habitação pode atuar como um microclima de duas maneiras: primeiro, 
capaz de fornecer sombreamento favorável as superfícies externas que recebem forte 
radiação solar; segundo, se for muito compacta funciona como uma barreira verde de 
impedimento da ventilação às faces externas (paredes e coberturas) e aos espaços 
internos, resultando num acúmulo de umidade que cria condições propícias para o 
desenvolvimento de fungos e a infestação de insetos, tanto no material de 
revestimento, quanto na sua estrutura de sustentação, (ver a Figura 6. 1). 

FIGURA 6.1. - Vista superior de três ambientes de um hotel de selva. A umidade constante e 
a queda de gallios e folhas sobre as superfícies das coberturas tem provocado o rápido 
apodrecimento do revestimento feitos com feixes de Palha Branca. Fonte: Do autor ( 1995). 

Devido a própria caracteristica dos HS serem construídos em áreas com densa 
vegetação, este fator é extremamente influente no desempenho das coberturas. 
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A localização geográfica onde a habitação será implantada define previamente os 
condicionantes climáticos locais, possibilitando da mesma forma a classificação de 
todos os outros fatores que influenciarão na durabilidade da constmção. 
BENEVENTE ( 1995: 154) relaciona quatro agentes climatéricos que agem nas 
edificações: a radiação solar, os vemos, as chuvas e a temperatura do ar. A insolação 
é considerada como fator preponderante para a longevidade da cobertura dos HS, 
pois a incidência de seus raios se devidamente controlada e com adequada orientação 
promove a constante secagem natural do revestimento e a iluminação natural dos 
ambientes internos, esta propicia um maior conforto ténnico na habitação. 

Em contrapartida, os raios ultravioletas do sol são agentes fortemente agressivos às 
superficies das envoltórias dos hotéis, pois segundo CASTRO FILHO (1984: 107), 
estes raios alteraram a composição química do material de revestimento, visto que as 
folhas de palmeiras ou cavacos de madeira ficam expostos às intempéries. Este 
processo de deterioração iniciado chama-se enve/hecimelllo natural. A seqüência das 
figuras abaixo mostra o exemplo de uma cabana que sofreu este fenômeno. 

FIGURA 6.3 . 
Fachada frontal da 
mesma cabana de 
apartamentos do hotel de 
selva Amazon Ecopark 
em Junho de 1995 (após 
um ano c meio) . Devido 
a agressividadc do clima 
amazônico em conjtmto 
com a falta de 
manutenção fez com que 
parte do revestimento da 
cobertura entrassem em 
elevado processo de 
deterioração natural. 
Fonte: Do autor ( 1995). 

FIGURA 6.2.
Fachada frontal de uma 
cabana de apartamentos 
do alojamento de selva 
Amazon Ecopark. 
Apresenta a cobertura 
revestida com palmas de 
Burilirana construída 
há 8 anos. Foto extraída 
em Janeiro de 1994. 
Fonte: Do autor (1994). 
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6.2. Fatores climáticos 

A corrente natural de ar é responsável pela ventilação e a aeração das ambiências 
internas de uma habitação, porém segundo CASTRO FILHO (1984:55) a forma e o 
posicionamento da edificação tem muita influência no ar interno, onde a disposição e 
a quantidade de aberturas na envolvente ltabitacionaf será o fator determinante para 
a intensificação da ventilação no ambiente. Assim sendo, durante a concepção 
projetual o conhecimento da direção predominante dos ventos locais e de sua 
velocidade média possibilita locar a edificação em posição privilegiada visando obter 
uma maior durabilidade dos componentes construtivos frente às condições climáticas 
da região. 

SOUSA (1994b:6) relata que o clima da Região Amazônica possui as carateristicas de 
ter radiação solar intensa com o céu brilhante e claro ou até mesmo às vezes 
nebuloso. Seus ventos são regulares ou fortes que durante as chuvas chegam atingir 
velocidades superiores a 40km/h, (nestas condições o vento pode atuar como 
elemento condutor das águas pluviais para o interior da habitação, ver a Figura 6.4). 

FIGURA 6.4. - Vista interna do salão de mesas do restaurante do Anavilhanas Creek. Apesar 
do beiral da cobertura ter I ,SOm, o mesmo não consegue impedir que as águas pluviais 
molhem o piso do ambiente quando ocorre torrenciais chuvas. Fonte: Do autor (1995). 

Como a maioria dos HS estão localizados próximos a cidade de Manaus, mas 
precisamente às margens dos Rios Negro e Solimões (analisar a Figura 4.1), esta 
região segundo a classificação de Koppen compreende a zona climática do tipo 
quente-úmida. Caracteriza-se por ter altas temperaturas, entorno de 24°C à 32°C, 
com pequena variação diária e sazonal que oscila entre 3°C à 6°C. 

1 Segundo SOBENIS ( 1982:78), é a proteção fisica externa dos espaços internos. e seus elementos 
componentes (teto, paredes c coberturas), esL:1o diretamente expostos aos ganhos de calor solar. 
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A Amazônia possui o maior índice de precipitação anual no Brasil, variando de 2000 à 
3000mm. Somados à isto a presença de uma grande quantidade de rios e a existência 
de uma imensa massa de floresta nativa, faz com que o ar na Amazônia tenha um 
elevado índice de umidade chegando a atingir níveis entre de 55% a I 00%. Segundo 
SOBENJS ( 1982:97), em zonas tropicais de baixa latitude geográfica com grandes 
variações térmicas, o caso da Região Amazônica, o desempenho de uma construção 
nos períodos de alta temperatura está totalmente condicionado ao controle solar e ao 
movimento dos ventos dominantes locais. 

Nestas condições climáticas, segundo IUVERO ( 1970), a cobertura habitacional é um 
dos elementos de vedação mais importante para o estabelecimento do equilíbrio 
térmico dos ambientes internos. Segundo KOENISBERGER et a!. (1977:91) a 
condição ideal de conforto acontece quando os ganhos térmicos são iguais às perdas 
térmicas, ou seja, as trocas de calor entre a habitação (a ocupação interna, os 
materiais e objetos utilitários, a tipologia das atividades realizadas e a presença 
humana) e o meio ambiente (radiação solar) se eqüivalem. A Figura 6.5 mostra um 
esquema apresentando as várias fontes de trocas de calor que atuam numa edificação. 

Ql + Qs ±. Qc ± Qv ± Qm - Qe = O (2) 

Ql - Pela ocupação (emissividadc ténnica dos 
moradores, objetos c equipamentos); 
Qs Por radiação (superfícies opacas e 
transparentes); 
Qc - Por condução (materiais envolventes); 
Qv- Por convecção (movimento do ar, ventilação); 
Qm - Pelos sistemas mecânicos de condicionamento 
térmico; 
Qe - Pela evaporação e esfriamento; 

FIGURA 6.5. - Trocas de calor na habitação. Fonte: KOENISBERGER (1977:91); 

Assim sendo, as principais diretrizes para a obtenção do controle solar e térmico 
sobre as envoltórias dos hotéis de selva amazônicos são as seguintes: 

• Realização de sombreamento máximo, protegendo a habitação com a execução de 
beirais tipo "quebra-sol", proposta de PERDIGÃO ( 1994), e brises, deixando as 
superficies com pouca área de exposição, as coberturas com grande inclinação são 
mais favoráveis para este controle térmico (radiação solar incidente); 

• Aproveitamento das propriedades ex/emas dos componentes da cobertura, 
(controle térn1ico superficial), combinando as propriedades de refletância e de 
isolamento térmico na adoção de materiais de cores claras para absorver menos 
calor; (radiação solar absorvida); 

• Aproveitamento das propriedades termo-físicas dos materiais de revestimento da 
cobertura, empregando materiais com baixa capacidade térmica' (radiação solar 
transmitida). 

Segundo SOBENIS ( 1982:48) e OLIVEIRA ( 1989: 129), a palha, a vegetação e a 
madeira constituem alguns dos materiais construtivos mais comuns e imprescindíveis 
para que a habitação possua os dois últimos requisitos fisicos mencionados acima. 

1 Segundo SOBENIS (1982:54. 98). é a expressão volumétrica do calor específico do material. 
constitui uma importante propriedade para o controle do flu:xo térmico diário na habitação. 
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6.3. Fatores arquitetônicos e construtivos 

JUNGER ( 1992: 11) define dois fatores que condicionam um projeto arquitetônico 
apropriado: primeiro, o conhecimento dos principais mecanismos de atuação e 
degradação dos materiais e componentes construtivos, e segundo, a percepção, no ato 
de conceber a obra, de que a edificação tem que ser adaptada às necessidades 
humanas estando em perfeito equilíbrio com o meio onde será construída. 

Em termos práticos, significa dizer que a origem de todos os fenômenos está na 
concepção e no planejamento da construção, mesmo àqueles relativos a má execução 
das obras ou referentes a inadequada manutenção da edificação, já que tanto o 
controle quanto a especificação de utilização não foram igualmente previstos no 
projeto definitivo de construção. 

"O conceito de durabilidade de uma edificação está, portanto, não somente ligado 
às características dos materiais e componentes das construções, mas sobretudo às 
condições a que são submetidos na utilização." (JUNGER 1992, 33) 

Dependendo do revestimento escolhido (Buçu, Palha Branca, Buritirana ou cavacos) 
e do partido arquitetônico adotado na cobertura de um HS, os profissionais devem 
tomar como parte integrante do projeto, a identificação das soluções técnicas 
adequadas à aplicação, ao uso e ao tipo de manutenção que a envoltória estará sujeita, 
caso contrário ao término de sua construção serão visíveis os defeitos que a mesma 
possuirá e o rápido processo de envelhecimento natural que certamente ocorrerá. 
Pois, comprovadamente as falhas de projetos são, em sua maioria, mais graves que as 
devidas à ma execução da obra ou da qualidade dos materiais constituintes. 

No estudo das origens dos problemas patológicos em "coberturas" de edifícios, 
(analisar a Tabela 6.2), JUNGER ( 1992:35) partiu de duas vertentes complementares 
na etapa de projeto arquitetônico deste subsistema construtivo: a especificação e o 
detalhamento; estes, por sua vez, vinculam a classificação dos fatores de influência 
do meio às condicionantes climáticas, aos contamincmtes do ar, à incompatibilidade 
de materiais e ao uso da edificação. 

TABELA 6.2. - Principais elementos geradores de patogenias em coberturas: 

Manifestações Etapa de desenvolvimento do pro.ieto 
Típ_icas Esl!_ecificações/Materiais Detalhamento 

Infiltrações 

Fissurações 

Deformações 
diversas 

la. Utilização inadequada de 
cores ou tratamentos 
absorventes de calor em climas 
quentes; 
2a. Material inadequado ao 
gradiente de temperatura local 
(tipo de revestimento); 
3a. Não especificação de 
isolamento térmicos adequados 
aos elementos de cobertura; 

I b. Não indicação do sentido de 
colocação do material de 
revestimento em relação à incidência 
dos ventos; 
2b. Inclinação da cobertura 
inadequada ao revestimento 
empregado; 
3b. Fixação incorreta do 
revestimento na estrutura de 
sustentação da cobertura; 
4b. Ausência de deta lhamentos da 
estrutura (dimensões, cortes, 
encaixes, mudanças de planos); 

Fonte: Adaptada a partir dos resultados dos levantamentos de JUNGER ( 1992:34, 61 ). 
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Com relação aos problemas patológicos oriundos da incorreta especificação do 
material (explanados nos itens la, 2a e 3a), pode-se concluir que os variados tipos de 
revestimentos empregados nas coberturas dos HS amazonenses são adequados ao 
ambiente climático da Amazônia, devido as qualidades de absorção ao calor e isolação 
térmica que os mesmos possuem. Isto pode ser comprovado na arquitetura 
vernacular indígena e ribeirinha que empregam as folhas de palmeiras e a madeira, 
pois constituem alguns dos melhores materiais para a constmção de suas habitações. 

Como modelo real de um habitat amazônico aclimatizado e tecnicamente constmido, 
pode ser tomado o exemplo citado em SOUSA ( 1994b:8), o assentamento da aldeia 
Ymtomami. Segundo SÁ (1994), é um gmpo indígena com uma população estimada 
em lO mil pessoas, distribuídas no mínimo em 200 aldeias nos Estados de Roraima e 
do Amazonas. Dentro destas malocas comunais constituem os agradáveis centros das 
reuniões coletivas, preferencialmente constmídas numa clareira da floresta, onde tanto 
o xabono quanto o yano possuem semelhança fonnal e estmtural, derivados de uma 
única forma geométrica, a de um cone tmncado, (mostrado na Figura l. 5, capítulo 1 ) . 

O esquema estmtural do xabono é composto por pilares e vigas roliças de madeira, 
tendo a cobertura revestida de várias camadas de folhas de palmeira, presas 
horizontalmente nos caibros com finos cipós. No extremo mais alto da cobertura uma 
fiada de palha fica pendente servindo como pingadeira e visando também aumentar o 
sombreamento do pátio central descoberto. A paliçada fica a pouco mais de I m de 
distância no extremo mais baixo próximo ao fechamento lateral, esta parede tem mais 
ou menos 3m de altura e é feita de troncos unidos entrelaçados com cipós, ver a 
Figura 6.6. Toda a área interna do anel circular da maloca é dividida em recintos 
unifamiliares demarcados apenas por pilares, porém cada espaço é de uso exclusivo 
de seus moradores, em alguns casos as paredes são fechadas com palha na frente e 
nos lados, criando então ali um microclima agradável para cada família indígena. 

. - · 1,\. 

- . ·.... . .. ;~ 

FIGURA 6.6. - Vista interna de um 
xabono Yanomami. Fonte: SÁ (1994:28). 

A abertura existente no vértice da 
maloca serve para a saída da fumaça 
(oriunda das fogueiras para o 
cozimento dos alimentos) e ao mesmo 
tempo ilumina o interior da habitação. 
Esse partido arquitetônico propicia a 
circulação do ar e sua renovação. 

Já os elementos causadores de 
patogenias referentes as falhas de detalhamento (citados nos itens lb, 2b, 3b e 4b), 
necessitam de um criterioso estudo, por parte dos arquitetos, das características de 
desempenho que cada material a ser utilizado possui (madeira, folhas de palmeiras e 
etc.) e dos componentes constmtivos da cobertura (caibros, ripas e etc.) . E 
principalmente, por parte dos engenheiros, o conhecimento das técnicas construtivas 
que os materiais regionais requerem ao serem empregados, submetidos não somente à 
novos usos mas também às inovações arquitetônicas. 

1 Segundo SOBENIS (1982:99). é o exemplo mais característico da construção adaptada ao clima. 
utilizando sistemas passivos naturais para aquecimento ou resfriamento da habitação, sem grandes 
gastos de energia adicional sofi sticada. 
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6.3.1. Detalhes projetuais e construtivos 

Segundo BENEVENTE (1995: 147), a condição ideal para que ocorresse o aumento 
da vida útil de uma edificação seria a situação em que o profissional que desenvolveu 
o projeto arquitetônico participasse também na implantação e na construção da obra, 
pois assim seria capaz de atuar em cada uma destas fases, dando indicações de 
aplicação ou diretrizes específicas visando a garantia da durabilidade da construção. 

Cada subsistema construtivo (fundação, piso, estrutura, fechamento e cobertura) 
possui seu próprio requerimento de durabilidade, pois a posição e a importância que 
os mesmos têm dentro da edificação tornam-se os fatores detern1inantes para o 
desempenho final do conjunto. Desta forn1a, a previsão no projeto arquitetônico da 
edificação dos locais mais sujeitos à problemas, seja dentro dos componentes ou em 
suas junções, é a questão fundamental para a conservação e longevidade dos 
elementos construtivos. Neste contexto, BENEVENTE ( 1995: 148) identificou os 
seguintes pontos críticos nas coberturas de edificações construídas em madeira: 

• Topo dos elementos estruturais da cobertura; 

• Ponto de concordância entre a parede e a cobertura; 

• Desagiie das supe1jícies: em área habitável e em área de circulação; 

• Planos de coberturas; 

• Faces de maior incidência solar. 

BENEVENTE (1995) citou também a influência da arborização muito proxtma à 
edificação, porém este fator geográfico foi anteriormente comentado no item 6.1. De 
todos esses cinco parâmetros a serem analisados durante a fase projetual e executiva 
da cobertura, os quatro primeiros dizem respeito não somente a compatibilidade física 
entre os materiais construtivos mas também as técnicas de aplicação adotadas, que 
devem ser cuidadosamente observadas nas especificações e detalhamentos dos 
projetos de execução da cobertura, como principais exemplos de problemas temos: 

+ A falta de controle de qualidade e especificações nas etapas de recebimento, de 
annazenamento, de transporte, de preparo e de aplicação dos materiais. Pode 
resultar em gastos a mais do que planejado no cronograma da obra; 1 

+ A não previsão de acabamentos especiais em cumeeiras, espigões rincões e 
calhas. Acertadamente estes pontos serão suscetíveis à deterioração; 1 

+ A utilização incorreta de materiais (pregos, palha e madeira) com técnicas 
construtivas inadequadas nos serviços de assentamento e fixação do revestimento 
nas superfícies. Certamente ocasionará numa execução demorada , com 
desperdícios de materiais, e conseqüentemente onerosa aos construtores da obra. 1 

Já o último parâmetro está diretamente relacionado com a implantação da editlcação. 
Segundo RI VER O ( 1970) o controle da energia solar incidente pode ser realizado na 
utilização de uma adequada orientação, na localização e na proteção exterior. Estas 
medidas de prevenção constituem formas de intervenção arquitetônica da habitação 
frente os condicionantes climáticos locais, (assunto abordado no item 6.2). 

1 Assunto explanado no Capítulo 5 referente a "Sistematização da técnica de utilização das 
coberturas"; 
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Dependendo da fonna e da inclinação do partido arquitetônico escolhido para a 
cobertura, o projetista faz a adoção do tipo de revestimento a ser utilizado. Como 
mencionado no item 5.2.4, devido suas características botânicas, as meias-folhas de 
Buçu e as palmas de Buritirana constituem os revestimentos mais apropriados às 
coberturas cônicas ou encurvadas, já os panos de Palha Branca e de Caranaí-do
mato são mais indicados para as superficies planas. O critério de indicação do material 
está na facilidade que ele possui em moldar-se com maior perfeição na superfície da 
envoltória, diminuindo o risco de infiltrações dando um melhor acabamento estético. 

O tempo de permanência das gotas da chuva sobre a cobertura depende diretamente 
da declividade das superfícies e da porosidade do material de revestimento, pois 
segundo BENEVENTE ( 1995: 183) o rápido escoamento das águas pluviais é o 
principal fator para a durabilidade dos componentes construtivos direta ou 
indiretamente relacionados a estrutura da cobertura. 

Para as envoltórias revestidas com folhas de palmeiras, 
BLAKE (1945:14) recomenda o ângulo mínimo 
permissível de 45° com a horizontal, como mostra a 
Figura 6.7, (a altura da cumeeira não pode ser inferior a 
metade da medida do vão da respectiva cobertura). 

FIGURA 6.7. -Detalhe da inclinação mínima recomendada 
para coberturas revestidas com folhas de palmeiras. 
Fonte: HALL ( 1988:9). 

Segundo HALL (1988:44) não existe especificações gerais para coberturas de palha, 
além dos variados tipos de folhas de palmeira há também diversas maneiras de 
aplicações. Contudo, as principais diretrizes a serem seguidas são: o emprego de 
declividades superiores a 45 o e com espessas camadas de revestimento. 

Durante a coleta de dados verificou-se que alguns HS não cumpriram esta exigência 
projetual. Pois, foram encontradas coberturas com pouca inclinação ocasionando a 
penetração de águas pluviais no corpo do material de revestimento, ver a Figura 6.8. 

FIGURA 6.8. -Vista interna de parte da cobertura de um HS com focos de apodrecimento nas 
camadas de revestimento devido a infiltração de águas pluviais. Fonte: Do autor (1995). 
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Para que as coberturas sejam estanques à líquidos, além do perfeito serviços de 
acabamento é indispensável a utilização de um eficaz sistema coletor de águas 
pluviais, seja por intermédio de dispositivos construtivos (calhas ou rufos) ou até 
mesmo por aberturas de canaletas no chão para direcionar o escoamento das águas. 
Por mais perfeito que seja o sistema usado, há sempre o risco de ocorrer problemas 
oriundos do desempenho dos materiais expostos à agressividade do clima local. 

Segundo RUSKE ( 1985: I 03), as coberturas revestidas com cavacos de madeira não 
possuem uma inclinação ideal, pois a pendência da superficie varia de acordo com a 
indicação do comprimento de sobreposição da fiada posterior de telha sobre a anterior 
(ver a Tabela 5.8), sobre este tópico algumas bibliografias dão as seguintes sugestões. 

NAKAMURA & CALIXTO ( 1989:34) recomendam na sobreposição de 50% de uma 
telha sobre a outra a utilização de uma inclinação núnima de 24° (aproximadamente 
45%) e limitam a máxima declividade em torno de 30°, quase 58%, em virtude da 
ação do vento. COBIJO ( 1978:48) estabelece 33% como sendo a pendência mínima 
das superficies cobertas com telhas de madeira com o superposição de 60% entre as 
telhas. Enquanto que o Arquiteto Severiano Mário Porto sugere no mínimo 26° de 
declividade empregando 46% de sobreposição para as camadas de assentamento. 

Um outro fator 
preponderante para a 
durabilidade das 
coberturas, segundo 
BENEVENTE 
(1995: 184), é a 
aeração dos desvãos 
resultantes da 
inclinação dos planos, 
esta ventilação bem 
projetada possibilita a 
retirada da umidade 
existente no interior da 
edificação e ao mesmo 
tempo facilita a 
secagem natural de 
eventuais 
umedecimentos dos 
elementos construtivos 
do subsistema. Com 
este propósito em 
alguns HS 
amazonenses os 
construtores deixaram 
pequenas aberturas no 
cume das coberturas 
para a renovação do ar 
interno, ver as Figuras 
6.9e6.10. 

FIGURA 6.9. - Vista interna do restaurante do Amazon Swiss Lodge. Fonte: Do autor ( 1995). 
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Como mostra a Figura 6. I O, o pequeno chapéu revestido com panos de Palha Branca 
situa-se no topo da cobertura e é totalmente sustentado pelo pilar central da estrutura. 
O vigamento do beiral é apoiado em peças verticais de madeira que distribuem todo o 
peso do colmo menor nas extremidades dos caibros da cobertura maior. Segundo 
KROEMER ( 1985: 123), esta disposição construtiva é atualmente empregada nas 
casas comunais dos índios Jamamadis1

, porém coberto com folhas de Caranaí. 
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FIGURA 6.10. -Vista frontal da cobertura cônica do restaurante. Fonte: Do autor (1 995). 

CHING2 apud BENEVENTE ( 1995) descreve que os beirais constituem os elementos 
de proteção mais importantes para as superficies verticais e seus componentes, pois 
são responsáveis de reduzir o fluxo de água durante as chuvas e sombrear as faces 
expostas ao sol. Os beirais devem ser projetados com comprimentos suficientes para 
resguardar as ligações da cobertura (caibro-viga, pilar-fundação e etc.), os conectores 
e os acabamentos. Já que ao transferir a linha de desagüe da cobertura para longe da 
base da edificação guarnece os topos do elementos estruturais. 

Na verdade, devido as características construtivas dos HS, o planejamento inicial da 
obra torna-se fundamental para que o desempenho das coberturas tenham resultados 
satisfatórios. As variantes climáticas amazônicas devem ser levadas em consideração 
nas fases de entrega, de transporte e de armazenamento dos materiais (revestimento e 
madeiramento da estrutura), pois as longas estações chuvosas seguidas de períodos 
com altas temperaturas podem influenciar na durabilidade dos elementos construtivos. 

1 Grupos indígenas que habitam às margens dos igarapés Apituã. Curiá e Banauá. que são afluentes 
do Rio Piranhas; no Rio Mamoriá no Município de Boca do Acre (AM). c também podem se r 
encontrados nos igarapés Capa na, Sant' Ana e Tcruini estes afluentes do Rio Purus (AM). 
2 CHING, F. D. K. /Juilding construction illustrated. 2'. Ed. Van Nostrand Reinhold, New York, 199 1. 
(paginação irregular) apud BENEVENTE, V. A. Durabilidade de construções em madeira - uma questão 
de projeto. (Dissertação de Mestrado)- Departamento de Arquitetura c Construção. Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo- EESC-USP, São Carlos, 1995, p. 152. 
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6.3.1.1. Posicionamento dos elementos construtivos 

Segundo SOUSA ( 1995 :24), as dimensões e espaçamentos da subestrutura destas 
coberturas dependem diretamente do tipo de revestimento empregado e das 
especificações de projeto (espaçamento e sobreposição entre as folhas). Neste 
aspecto, os fatores determinantes para a correta distância do ripamento (no caso das 
coberturas revestidas com folhas de Buritirana, Buçu e cavacos) ou do caibramento 
(para envoltórias cobertas com panos de Palha Branca e de Caranaí-do-mato, são as 
seguintes: 

• Comprimento do material (folhas, meias-folhas, panos ou telhas de madeira); 

• Técnica de fixação do material (pregação, encaixe ou amarração com cipós); 

• Espessura final da camada de assentamento. 

Como descrito nos itens 5.2.4 e 5.3.6 (referentes as técnicas de aplicação empregadas 
nas coberturas dos hotéis de selva), os revestimentos são assentados na estrutura de 
sustentação em cursos ascendentes (do beiral para a cumeeira) de modo que a fixação 
ou amarração da fiada anterior seja encoberta pela camada seqüente. Com base no 
levantamento de dados nos HS amazonenses foram montadas as tabelas a seguir: 

TABELA 6.3a. -Dados projetuais dos componentes construtivos do subsistema· 
CARACTERÍSTICA Tipo de Revestimento 
DA COBERTURA B11çll Buritirana 
Forma da Componente Dimensões/ Distância Dimensões Distância Sobrep. 
Superfície Construtivo Tamanho entre eixos Tamanho de eixos Lateral 

Folha/Palma Grande 15> e1 ~ 8cm Média SI= 50% 

PLANA Ripa 12,0 x 6,0cm I! e = 0,50m j2,5 x 5,0cm e =0,30m 

Caibro 0mcd = 10cm e2 = l ,55m 5,0 x l2,5cm e2= l,OOm 

Folha/Palma Grande 5> e1 ~ 8cm Média SI= 50% 

CURVA Ripa 2,5 x 6,0cm e = 0,50m 2,5 x 5,0cm e= 0,30m 

Caibro 6,0 x 7,5cm r ~z v,~5m '""•-'"''" e2 I,OOm 

TABELA 6.3b. -Dados projetuais dos componentes construtivos do subsistema: 

CARACTERISTICA Tipo de Revestimento 
DA COBERTURA Palita Branca Caranaí-do-Mato 
Forma da Componente Dimensões Distância Dimensões Distância 
Su_perfície Construtivo entre eixos entre eixos 

PLANA I Pano I Feixe I = 3,20m 5 > etS lOcm I = 3,20m 5 > etS lOcm 

15,0 x 8,0cm j e2= 0.80m 5,0 x 8.0cm •e2= 0,80m Caibro 

CURVA Pano I Feixe I 3,00m . ,J " 1- lOcm Revestimento inadequado 

Caibro 0med =7,5cm e2= l , lOm para esta forma de superficie 

Onde: e = Espaçamento entre as peças; 
e1 = Espaçamento entre os talos ou hastes centrais: 
e2 = Espaçamento entre as peças (medido na viga do frechai); 
I = Comprimento do pano; 
0med. = Diâmetro médio; 
SI = Sobreposição lateral da palma; 
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TABELA 6.3c. - Dados projetuais dos componentes construtivos do subsistema: 

Tipo de CARACTERÍSTICA DA COBERTURA 

Revestimento Forma da Su erficie 
Telhas de madeira PLANA CURVA 

Componente n.• Distância Dimensões * * Distância 
Construtivo entre eixos entre eixos 

Telha ou cavaco larg = 20cm S/ong = 45% larg = variável S/ong = 55% 
comp = 60cm comp = 65cm 
esp = 1,50cm esp = 2,0cm 

Ripa 2,5 x 5,0cm e = 0,30m 12,5 x 5,0cm lle= 0,30m 

Caibro 5,0 x 8,0cm e1 = 0,80m 5,0 x 8,0cm e1 = 0,80m 

*Dados consultados em NAKAMURA & CAUXTO (1989:34); 
** Valores estabelecidos a partir de informações fornecidas pelo arquiteto Severiano Porto; 

Onde: e = Espaçan1ento entre as peças; 
e1 = Espaçan1ento entre as peças (medidos na viga do frechai); 
esp = Espessura; 
larg = Largura; 
comp = Comprimento; 
Slong = Sobreposição longitudinal das telhas (ver Tabela 5.9b, área sobreposta); 

Como pode ser analisado nas tabelas anteriores, não existe uma padronização de 
medidas, pois a grande maioria destes valores foram obtidos com base na experiência 
prática dos construtores locais, visto que as bibliografias sobre o assunto são escassas. 

6.3.1.2. Peso e consumo do material de revestimento 

Uma outra informação que é de suma importância para o dimensionamento das peças 
estruturais é o conhecimento do peso da camada e do consumo de revestimento por 
área superficial de cobertura. HALL (1988: 10) estima para as coberturas revestidas 
com folhas de palmeiras uma sobrecarga de projeto de 1 O à 20kg/m2, porém o peso da 
camada depende exclusivamente do tipo de folha empregada, da sobreposição do 
material, da sua espessura final executada e do teor de umidade do revestimento. Em 
locais muito úmidos HALL (1988:44) sugere adicionar um peso extra de 10kg/m2 no 
cálculo projetual. Segundo os construtores amazônicos o consumo de material para as 
coberturas é o seguinte: 

TABELA 6.4. -Dados projetuais para coberturas revestidas com folhas de palmeiras: 

Tipo de Tamanho da Consun•n 11 ~nbreposição 114', ento I~~~'"' 

Revestimento Folha I Pano 
Buritirana li Média 125 folhas/m

2
" lateral = 50% Medida 

inexistente 

BIIÇII I largura =0,30m 14 folhas/m2lllongitudinal= 55~ i e= 5,0cm 
. comprimento = 4.0m ! lateral = 50% 

Palha Branca largura =0,45m 1,5 panos/m longitudinal= 80~ ie = O.l5m 
comprimento = 3.0m 

Caranaí-do-Mato largura =0,45m 1,5 panos/m longitudinal= e = 0, 15m 
comprimento = 3,0m 80% 

Onde: e = Espaçamento entre os talos ou entre as hastes centrais dos panos; m = Metro; 
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O cálculo da sobrecarga das coberturas revestidas com telhas de madeira varia de 
acordo com a densidade básica da madeira escolhida, com o tamanho da telha e com 
as especificações de projeto quanto ao espaçamento e a sobreposição entre as peças. 
BASTOS ( 1979:20) empregando a Maçaranduba (Manilkara surinmnensis) 
encontrou os seguintes pesos para os cavacos de madeira: com {0,20x0,50x0,02)m, 
2,45kglpç; com {0,20x0,50x0,01)m, 1, 29kglpç e finalmente com (0, 15x0,40xO,Ol)m, 
0,59kglpç. Já NAKAMURA & CALDITO {1989:34) adotando o Cedro (Cedrela 
odorala) para a fabricação de telhas de madeira chegaram aos seguintes resultados: 

TABELA 6.5. -Dados projetuais para coberturas revestidas com telhas de madeira: 

Tipo de telha Tamanho Consumo Sobreposição Peso 

Normal largura =20cm 15pç/m2 longitudinal= 45% 25kg/m2 1,67kg/pç 

comprimento = 60cm lateral = 50% 

espessura = 1 ,SOem 

Beiral largura =20cm 5pç/ml longitudinal= 45% 5kg/ml l,OOkg/pç 

comprimento = 50cm 

esp_(!ssura = I .SOem 

Cumeeira largura =20cm 10pç/m1 long itudinal= 50% 8kg/ml 0,80kg/pç 

comprimento = 40cm 

espessura= l ,50cm 

Onde: em = Centímetro; kg = Kilo; m = Metro; m/ = Metro hncar; pç = Peça; 

A variável custo não foi possível ser estimada, pois o valor dos materiais de 
revestimentos em Manaus varia em função das condições a serem negociadas entre 
comprador e fornecedor, em que fatores como transporte, carga, descarga e local de 
entrega dos materiais estabelecem a margem de preço de venda do produto. 

6.4. Agentes Patológicos 

Segundo SOUSA (1995:28), uma das principais desvantagens ftsicas que têm estas 
coberturas é a tendência em abrigar nas camadas certos tipos de insetos, pássaros ou 
outros agentes nocivos à durabilidade do revestimento. O prejuízo provocado pela 
invasão de insetos ou aves para o interior do corpo da camada pode ser grande se não 
forem tomadas acertadas soluções com rapidez, como mostra a Figura 6. 11 . 

FIGURA 6.11 . - Vista da cobertura do bar flutuante do Hotel Lago Salvador. Dentro do 
círculo aparece wn pássaro que fez seu abrigo no meio do revestimento (a seta em vermellio 
indica a exata posição do ninho). Fonte: Do autor ( 1995). 
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Existem algumas maneiras de se tentar evitar estas infestações. BLAKE ( 1945 : 14) 
indica a aspersão nas superfícies da cobertura de uma solução preparada à base de 
Hicloreto de Mercúrio ou Cloreto Merctírico (HgCh), mesmo sendo um sublimado 
venenoso e corrosivo, só será uma proteção efetiva se for aplicado corretamente. 
Como medida para o afastamento de pássaros HALL ( 1988:41) sugere fixar redes 
aramadas ao longo de cumeeiras, calhas e nos principais pontos de ataques da 
cobertura, porém pela grande área a ser protegida vem a ser um processo caro. 

Uma das características peculiares dos hotéis de selva é que os mesmos foram 
construídos dentro de matas fechadas, visando causar um impacto ambiental mínimo 
possível durante a implantação do empreendimento ecoturístico. Porém, a exuberante 
Floresta Amazônica é também um habitat natural para a perpetuação de várias 
espécies de animais peçonhentos como: aranhas, formigas, escorpiões, cobras e etc. 

Estes animais são agentes biológicos altamente perigosos ao homem se por um acaso 
invadirem as ambiências hoteleiras (quartos, banheiros e etc.). Logo, em busca de se 
estabelecer a segurança a utilização para os turistas e para os funcionários, os 
proprietários de alguns lodges, (como o caso do Anavilhanas Creek, Amazon 
Ecopark e Rain Fores! Lodge entre outros) decidiram forrar internamente os quartos 
com tabiques de madeira. Outros hotéis, (como o Amazon Vil/age e o Acajatuba 
Jungle Lodge) resolveram instalar telas de nylon externamente nas janelas e no 
encontro do teto da cobertura com as paredes laterais, como mostra a Figura 6 .12. 

FIGURA 6.12. -Vista interna da cobertura de um apartamento do Acajatuba Jungle Lodge. 
Ao longo do perímetro do teto da edificação colocaram tela de nylon. Fonte: Do autor (1995). 

Todavia, mesmo possuindo todos estes dispositivos construtivos, não se pode 
dispensar uma freqüente e atenciosa vistoria nas coberturas dos alojamentos de selva, 
procurando detectar ninhos, teias ou casulos, sobre as camadas de revestimento ou 
nos ambientes internos, pois muitas vezes basta a borifação de inseticidas nas "zonas 
de entrada" dos animais para que estes problemas venham a ser resolvidos. 
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6.5. Manutenção e reparos 

A durabilidade tanto das coberturas revestidas com folhas de palmáceas quanto das 
cobertas com telhas de madeira está associada à perfeita elaboração do projeto 
arquitetônico, à execução dos detalhes construtivos e à manutenção da edificação 
durante a sua utilização (troca de material avariado por ação das intempéries ou por 
agentes biológicos). Em virtude dos revestimentos das envoltórias dos hotéis de selva 
terem a característica de entrarem em combustão com maior facilidade que outros 
tipos de materiais, vale a pena lembrar alguns cuidados que devem ser tornados de 
antemão para que seus ambientes internos sejam seguros às condições de uso: 

• Projetos de instalações complementares: a rede elétrica, de água fria e de Gás 
Liqüefeito de Petróleo - GLP, devem ser executadas com condutores bem 
dimensionados a fim de que não haja o risco de curto-circuito ou vazamento. Neste 
caso, torna-se indispensável o uso de tubulações, buscando, se possível, enterrá-las 
ou posicioná-las corretamente nos elementos construtivos. Uma atenção particular 
há de ser dada nas fiações de iluminárias e de tomadas que estiverem locadas no 
teto ou próximas da cobertura da edificação, ver a Figura 6. 13 ; 

FIGURA 6.13. -
DetaU1e parcial 
interno da 
cobertura de 
uma passarela 
de um hotel de 
selva. Percebe-se 
que a instalação 
elétrica foi mal 
executada, pois 
as fiações foram 
diretamente 
fixadas nas 
vtgas c nos 
pilares da 
estrutura. 
Fonte: Do autor 
(1995). 

• Projetos de churrasqueiras, cozinhas e chaminés: os ambientes que possuem 
maior probabilidade de acidentes com fogo devem ser devidamente projetados, 
visando impedir o aquecimento do revestimento em contato direto com superfícies 
aquecidas ou fagulhas e faíscas que com a ação do vento, venham por ventura a 
atingir as camadas de assentamento da cobertura da edificação, neste aspecto, a 
mais efetiva proteção está no correto acendimento do fogo dentro das instalações. 

Entretanto, segundo HALL ( 1988:40), o perigo de início do fogo pode ser 
minimizado com aplicação, por baixo da cobertura, de um forro que seja resistente 
termicamente (feito de material incombustível), pois normalmente o foco de incêndio 
começa dentro das habitações. É obvio que este dispositivo construtivo não dará aos 
usuários 100% de proteção, porém reduzirá a velocidade de propagação das chamas, 
dando assim um tempo extra para a extinção do fogo ou a evacuação do ambiente. 
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6.5.1. Processos de rn·oteção 

INO ( 1992: 1 00) menciona que a limitação ao risco de incêndios nas habitações é uma 
exigência prioritária para a segurança dos usuários. Principalmente nos HS, em 
virtude dos seus revestimentos serem combustíveis, ainda mais se estiverem secos. Os 
thatching roofs1 são feitos de materiais vegetais, portanto difíceis de se tornarem à 
prova de fogo. Segundo BLAKE ( 1945: 14 ), visando reduzir os incêndios nestas 
coberturas, alguns conceituados laboratórios ingleses preparam as seguintes soluções: 

TABELA 6.6. - Tipos de retardantes ao fogo à base de compostos químicos: 

Orgão de DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO QUIMICA 

Divulgação Ingredientes IQuant."' Método de aplicação 
Laboratório: Sulfato de Amônia 28 libras Esta mistura líquida pode ser aplicada 

HomeOffice Carbonato de Amônia 14 libras de duas maneiras, por pulverização 

Boro granular 7 libras sobre as camadas de revestimento ou 

Ácido Boráxico 7 libras 
por banho de imersão antes do 
material ser assentado na estrutura. 

Pedra-ume granular 14 libras Nos dois métodos deve-se ter o 
Água 500 libras cuidado de utilizar másc~ras de 

I proteção e luvas. 

Jornal: Silicato de Sódio 50 grãs Estes ingredientes fom1am uma pasta 

Engineering Joumal Silicato de Potássio 25 grãs que deve ser aplicada diretamente nas 

Ácido Acético 10 grãs can1adas de revestimento no momento 

Verniz Asfáltico 15 grãs 
do assentamento. Porém, devido a alta 
toxidade dos elementos químicos, o 

Aguarrás 15 grãs produto deve ser manuseado pelos 
Caulim Pulveri:u'ivel 30 grãs operários com adequados 
Água 10 grãs I equipamentos de proteção. 

* Observações: uma grã eqüivalc a 0,065 gramas c uma libra é igual a 459,5 gramas; 

Diante da procura em tornar as coberturas revestidas com materiais orgânicas 
resistentes, muitos pesquisadores fizeram experimentações e aplicações de soluções 
retardantes ao fogo, porém poucos resultados foram convincentes. Pois, como pode 
ser comprovado na tabela acima, quase todos os ignífugos são à base de água solúvel, 
portanto não resistindo a lixiviação provocada pelas águas das chuvas. 

E em algumas ocasiões, podem até trazer sérios prejuízos para as envoltórias como: v 
aparecimento de fungos apodrecedores na sua supetfície (em decorrência do 
aumento da umidade) e a eventual perda da resistência natural do revestimento 
(provocada pela reação química do produto ignífugo no material). Contudo, HALL 
(1988:40) menciona que indústrias de processamento químico na India obtiveram um 
considerável aumento nas vidas úteis de algumas coberturas com folhas de palmeiras 
após o pincelamento de uma solução líquida à base da castanha do caju. 

Existe um problema muito sério nas coberturas revestidas com cavacos, pois a grande 
maioria das espécies escolhidas para a fabricação das telhas devem ser madeiras com 
alta densidade. Porém, como constata AGUILLAR FILHO ( 1986), os tratamentos 
ignífugos para estas madeiras apresentam baixa eficiência, logo, a principal medida de 
prevenção contra incêndios está na · conscientização dos usuários dos prejuízos que 
podem acontecer se estas edificações não forem corretamente habitadas. 

1 Segundo BLAKE (1945:7), são as coberturas rc~estidas com substâncias orgânicas, sejam elas em 
estado natural ou manufaturadas Clll alguma fomm especial. tipo: palha. junco, grama ou madeira. 
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6.5.2. Processo de preservação e tratamento 

Todas as edificações precisam constantemente serem submetidas à algum tipo de 
tratamento preservativo, porém, se construídas atentamente menos reparos serão 
necessários, isso serve para qualquer que seja a obra de construção civil. Contudo, 
inevitavelmente, essas envoltórias deterioram-se com o tempo até atingirem um 
estágio que seus revestimentos devem ser completamente trocados. Porém, existem 
alguns tratamentos ou trabalhos regulares que podem ser feitos para que os prejuízos 
não atinjam maiores proporções de maneira muitas vezes inesperadas aos usuários. 

Segundo estimativas de HALL (1988:34), em regiões tropicais úmidas as coberturas 
revestidas com folhas de palmáceas e as cobertas com telhas de madeira têm uma vida 
útil máxima de 15 anos, e em locais com condições climáticas favoráveis a 
deterioração por fungos elas não chegam a durar I O anos de idade. Já BLAKE 
( 1940: 1 0), afirma que se a envoltória for bem executada e tiver periódicos trabalhos 
de manutenção sua vida de serviço pode alcançar até 30 anos de existência. 

De acordo com BITTENCOURT (1995 : 153), os principais degradadores bióticos da 
madeira dividem-se em três grupos: os microorganismos (bactérias, bolores e 
fungos), os insetos (coleópteros e cupins) e os xilófagos marinhos (moluscos e 
crustáceos). Estes últimos não serão enfocados no trabalho, pois não oferecem perigo 
às coberturas dos alojamentos de selva do Estado do Amazonas. 

Como constata SOUSA (1995:8), a suscetibilidade à biodeterioração é 
consideravelmente maior na Amazônia devido a temperatura e o alto teor de umidade 
do ar na região que propiciam o desenvolvimento de várias espécies de insetos e 
microorganismos. Logo, é imprescindível tomar algumas medidas de prevenção nas 
coberturas dos hotéis de selva a fim de que, tanto suas estruturas de madeira quanto 
suas camadas de revestimento, não venham a ter problemas com o aparecimento de 
agentes biológicos que, podem atacar e conseqüentemente provocar a destruição dos 
componentes construtivos das edificações amazônicas. 

Devido as 
coberturas dos 
hotéis de selva 
ficarem 
continuamente 
expostas à 
forte ação da 
umidade, 
alguns de seus 
elementos 
estruturais 
tbram 
encontrados 
com presença 
de fungos 
em boi oradores 
, como mostra 
a Figura 6.14. 

FIGURA 6. 14.- Vista interna da cobertura de uma passarela com bolor. Fonte: Do autor ( 1995). 



Segundo ROCHA (1995:38), a 
ma10na dos problemas nas 
madeiras são causados por duas 
espécies de insetos: os cupins 
(cupim-de-solo, Oyptotermes 
havilandi; e o cupim-de
madeira-seca, Oyptotermes 
brevis) e as brocas (de duas 
famílias, a Anobiidae e a 
Lyctidae). 

Os cupins-de-madeira-seca só 
crescem na própria madeira e 
têm a característica de voarem, 
já os subterrâneos fundam suas 
colônias no solo, e a partir daí 
atingem as edificações, 
alcançando até mesmo 
madeiramento da cobertura, 
como mostra a Figura 6.16. 

FIGURA 6.16. - Parte do beiral 
de wna cobertura infestada de 
cupins subterrrâneos. 
Fonte: Do autor ( 1995). 
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Assim como também foi 
detectado o ataque de 
fungos manchadores em 
componentes 
construtivos das 
envoltórias de outros 
alojamentos de selva, 
analisar a Figura 6 . 15. 

Estes microorganismos 
têm a característica de 
produzir no alburno da 
madeira diferentes zonas 
de coloração e diminuir a 
resistência da madeira ao 
impacto, estes fungos 
atacam a madeira mesmo 
estando com tratamento 
superficial. 

FIGURA 6.15. - Vista 
intema de uma cobertura 
com elevada presença de 
manchas nos pilares e 
caibros de Acariquara. 
Fonte: Do autor (1995). 
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Como pode ser visto na Figura 6.16, mesmo a 3m do solo, a ripa do beiral da 
cobertura foi atacada por cupins subterrâneos, que algumas vezes são fáceis de serem 
detectados, em virtude dos finos túneis de argila que os mesmos constróem para se 
deslocarem sobre a superficie da madeira. Além desta característica, os cupins 
destacam-se das brocas por serem insetos ditos "sociais", pois vivem em colônias bem 
organizadas, já as brocas atuam individualmente e só se desenvolvem na madeira. 

De acordo com ROCHA (1995:39), existem dois produtos fabricados no Brasil que 
se destacam para o tratamento da madeira visando o uso na construção civil, trata-se 
do Arseniato de Cobre Cromado (CCA) e o Barato de Cobre Cromado (CCB). 
Tanto um quanto o outro são: hidrossolúveis, têm ação inseticida e fungicida e não 
são muito prejudiciais ao homem. Porém, o CCA tem maior utilização no mercado 
devido a eficácia que possui ao longo do tempo, já que o CCB à base de Boro é mais 
facilmente lixiviado pela água, perdendo assim suas propriedades de preservação. 

Em busca de se obter um melhor desempenho para as telhas de madeira, 
NAKAMURA & CALIXTO (1989:32), realizaram dois tipos de processos de 
preservação distintos para avaliar a resistência do Cedro (Cedrela odorata): a 
aplicação por imersão de Pentoxim WR-18 (fabricado pela Montana Química S.A) e 
o pincelamento de uma solução composta de Creosoto ( carbolineum), asfalto (CM-
30) e querosene na proporção de 1:5:5, em que chegaram a seguinte conclusão: 

"(. .. )o que apresentou maior eficiência foi o (processo) de pincelamento com 
creosotolasfa/tolquerosene, no entanto houve algumas espécies atacadas. A 
partir desses dados foi alterada a solução com a diminuição do veículo da 
mistura, no caso o querosene.(..) e a utilização do processo de imersão ao 
invés de pincelamento das peças, com a solução de creosotolasfa/to/querosene 
na proporção de 1:5:4" (NAKAMURA& CALIXTO 1989, p.33) 

NAKAMURA & CALIXTO ( 1989) indicam o emprego de espécies de madeira com 
alto poder de absorção, como a Samaúma (Ceiba petandra Gaertn) para que a 
solução preservativa penetre mais profundamente no interior das telhas. 

As condições mais ou menos favoráveis ao ataque dos agentes degradadores em 
coberturas dependem basicamente do local e da área de exposição do elemento 
construtivo. Por isso, segundo CARLOS ( 1995:42), no desenvolvimento de um 
projeto estrutural de madeira, devem ser tomados os seguintes cuidados: 

• Escolher e!)1Jécies de madeira com boa resistência natural à biodegradação na 
classe de perigo em que está sendo utilizada. No emprego de madeiras com baixa 
resistência, adotar as que possuem boa permeabilidade, para possibilitar uma maior 
impregnação dos líquidos preservativos, neste caso o projetista deve especificar os 
tratamentos necessários e adequados à correta manutenção do material; 

• Adotar convenientes medidas de projeto arquitetônico, para que o risco da 
biodeterioração da estrutura de madeira ou do elemento construtivo seja reduzido 
o núnimo possível. 

Existem quatro classes de perigo de biodeterioração em função da localização em que 
a madeira está sujeita ao ataques dos agentes biológicos e climáticos, sendo que 
destas, duas são as que mais influenciam no desempenho final das coberturas 
revestidas com telhas de madeira ou com folhas de palmáceas, que são as seguintes: 
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TABELA 6. 7. - Medidas de proteção para o aumento da durabilidade natural de madeiras: 

Sistema de risco 

Hm sen •iço, sob abrigo mas em Em sen•iço, isolada do solo, 
Risco de ataques contato permanente com uma mas exposta às intempéries 

f onte de umidade (Classe 2) (Classe 3) 

Ftmgos I li 
Tém1itas Subterrâneas (*) 11 11 
Lyctus ou Bostriquídeos (**) l(a) l(a) 
Térmitas de madeira(***) 11 11 
XjJófagos marinhos o o 

Produtos a utilizar 
Produtos fungicidas e inseticidas apresentando boa resistência à 

lixiviação e à evaporação 

Métodos de aplicação 
Impregnação em autooc/ave ou duplo vácuo ou imersão ou 

aspersão em túnel 

Fonte: Adaptada com as infonnações de CARLOS (1995:40); 

Onde: I - Rjsco importante c constante ameaça ou destmição rápida; 
11 - Risco importante mais intennitente, ou risco de ataque com evolução rápida; 
11 - Risco constante de ataque com evolução muito lenta ou com evolução rápida; 
O - Nenhum risco de ataque; 
(a) - Trata-se de espécies sensíveis aos Lyctus e Bostriquídcos; 
(*) Cupim-de-solo; (**) Broca; (***) Cupim-de-madeira-seca; 

Mesmo fazendo uso de algum tipo de tratamento preservativo, os principais pontos de 
início de apodrecimento das coberturas, sejam elas revestidas com cavacos ou com 
folhas de palmeiras amazônkas, são os seguintes: 

• As cumeeiras, os espigões e os rincões: são as partes que não podem ser 
dispensadas de uma constante manutenção, pois se houver a penetração de 
umidade nestes locais poderá ocasionar a deterioração das fiadas do revestimento e 
posteriormente, o início de apodrecimento da estrutura de sustentação da 
cobertura. Causando também a corrosão dos pregos e/ou o enfraquecimento das 
amarrações do revestimento (cipós ou fibras vegetais). Por isso a cada dois anos 
deve-se realizar: a troca a fiada do cume e do beiral; e vistoriar os rufos metálicos 
da cumeeira. (caso necessitem de remanejamento. analisar quais foram as causas de 
problemas no material ultimamente empregado); 

• As fiadas de rel'estimento (folhas, panos ou telhas): É possível com o vento que 
algumas camadas escorreguem e soltem dos caibros ou ripas, ou pequenos orificios 
sejam abertos, por pássaros, na sua superficie externa da cobertura, (os panos ou 
folhas que precisam ser trocados são perfeitamente visíveis pela parte inferior da 
cobertura). O reparo, neste caso, consiste em ir por baixo da cobertura e levar 
consigo um ripão, logo, com a ripa de madeira apoia-se o pano ou folha da camada 
superior e em seguida troca-se o material da fiada avariada, porém, não 
esquecendo de retirar a peça que auxiliou a realização do serviço. 

Todavia, mesmo tomando todos estes cuidados, não se pode dispensar uma freqüente 
e atenta vistoria nos ambientes internos dos hotéis de selva. Em que, o senso comum 
de utilização é a maior precaução. ainda mais se o projeto construtivo tiver sido 
elaborado corretamente e a edificação executada fielmente. Pois, tudo isso conjugado 
com uma consciente ocupação na habitação muitos problemas podem ser evitados. 
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7. Considerações finais 

A partir da análise dos sistemas construtivos adotados nas envoltórias dos hotéis de 
selva amazonenses, percebe-se que a grande maioria deles herdaram disposições e 
técnicas de construção de três tipos de arquiteturas vemaculares amazônicas: a 
indígena, a do cabocla e a do ribeirinho. Constata-se também que, quase todos os 
subsistemas de coberturas estudados predominaram o emprego de materiais regionais 
, tanto para a estrutura de sustentação quanto para o revestimento. Isto deve-se a dois 
fatos: o domínio dos construtores locais no uso destes materiais e a abundância dos 
mesmos nas proximidades da obra, propiciando um baixo custo de aquisição. 

Para a execução da grande maioria dos hotéis de selva os proprietários buscaram a 
experiência prática da mão-de-obra local disponível. Estes, por sua vez, basearam-se 
nas suas próprias vivências para a adoção dos materiais e das técnicas de construção. 
Pois, durante anos os mesmos tomam partido da utilização de matérias-primas regio
nais para edificarem os seus abrigos. Dando exemplos reais da viabilidade do emprego 
desses métodos construtivos para as coberturas das edificações na Amazônia. 

Porém, para que estas coberturas tenham uma vida útil prolongada, faz-se necessário, 
que os profissionais envolvidos nas etapas de projeto e de execução das edificações 
conheçam as variáveis interferentes no desempenho dos materiais utilizados. Sendo de 
fundamental importância a atenção nos requisitos básicos relacionados abaixo: 

• Quanto à elaboração do projeto da edificação, obsevar as seguintes precauções: 

• Levantamento das práticas construtivas predominantes pela mão-de-obra local; 

• Verificação prévia da existência dos materiais regionais de construção, nas 
proximidades da obra; 

• Estudo das potencialidades disponíveis na região seguindo os parâmetros de 
desempe11/zo térmico, de cotlstrutibilidade, de durabilidade e de lzabitabilitlade; 

• Quanto à execução e utilização das coberturas, ter os seguintes cuidados: 

• Corretos acabamentos e freqüentes vistorias, executando periódicos serviços de 
reparo e manutenção, tanto no revestimento quanto na estrutura de sustentação; 

• Ocupação consciente dos usuários na habitação. 

A busca pelo domínio e racional emprego de produtos alternativos, como a folhas de 
palmeiras, a madeira, o bambu, a argila e etc, para serem utilizados na construção 
civil, encontrados em abundância na Amazônia, é no meu entender um desafio para os 
pesquisadores do País, principalmente do Norte e Nordeste. Pois lacunas de conheci
mento existem e se tomam inevitavelmente de barreiras para a difusão de outros 
sistemas construtivos para as habitações amazônicas, tendo como parâmetros pri
mordiais o desempenho final da edificação aliada a uma melhor adequação do homem 
em seu espaço habitável. 
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8. Recomendações Jlara próximas pesquisas 

Apesar de toda a gama de informações coletadas e aqui expostas percebe-se 
atualmente ainda a falta de conhecimento técnico em várias áreas de pesquisas dentro 
do assunto abordado. Pois, mesmo sendo uma tecnologia construtiva facilmente 
encontrada na Amazônia, as coberturas com folhas de palmáceas e as com cavacos de 
madeira não possuem um desempenho igual ao estimado, devido a carência de 
estudos que visam detectar quais são realmente os fatores locais intervenientes na 
durabilidade destes materiais de revestimento. 

Pois, sabendo acertadamente os pontos de vulnerabilidade do detenninado material 
alternativo, pode-se saber previamente se a escolha da técnica construtiva e as suas 
condições de uso e de manutenção estarão adequadas ou não ao meio ambiente em 
que o material será submetido. Em se conquistando resultados positivos, dará um 
maior respaldo técnico aos profissionais que desejam novamente empregar o mesmo 
material regional em outra ocasião. Neste contexto, vale a pena ressaltar quais são os 
principais alvos para futuras investigações dentro do tema em questão: 

• Levantamento de todas as técnicas construtivas difundidas pelos construtores 
amazônicos, no que diz respeito à: colheita, secagem, preparo, aplicação e serviços 
de reparo, para os diversos tipos de materiais empregados como revestimento das 
coberturas das e.dificações na região. A partir destes dados é possível fazer uma 
análise separada de cada sistema construtivo encontrado, dando então subsídios 
para uma comparação entre eles, em busca de se revelar os gargalos existentes; 

• Mapeamento e descrição das rotas de acesso na Amazônia das áreas onde são 
encontradas as maiores reservas de matérias-primas utilizadas na construção civil. 
Este estudo visa apontar outros tipos de materiais que estão disponíveis na região; 

• Ensaios laboratoriais em escala reduzida de protótipos de coberturas revestidas 
tanto com folhas de palmeiras quanto com telhas de madeira que visam 
diagnosticar a: 

+ Declividade ideal do plano de cobertura em função do tipo de revestimento 
empregado e da disposição de assentamento do material (sobreposição lateral 
e/ou longitudinal e espaçamento entre fiadas) sobre a estrutura de sustentação; 

+ Vida útil de cada subsistema. A partir da realização de testes de envelhecimento 
rápido no material de revestimento, porém variando as condições externas e 
internas do ambiente (umidade do ar, ventilação, insolação, precipitação e etc); 

+ Processo de prese/1laçâo apropriado para cada tipo de revestimento. 
Modificando as condições de utilização da cobertura, tipo: sem/com proteção 
interna (forro) ou externa (vegetação), sem/com risco de incêndios e etc; 

+ E finalmente, o método de mmmtenção adequado ao tipo de cobertura executada. 
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C . DI ACOP I DEREM NQ JoÇ; 95 

I 1 mo . Sr 
Engq Hertz Rebelo de Souza 
Att Prof . Dr . CARLITO CALIL JUNIOR 
E s c o 1 a de E n g e n h a r i a d e S ã·o C a r 1 os 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
São Carlos - SP 

Prezado Engenheiro, 

_.. 
Rio d e Janeiro, 1~ 
de agosto de 1995 

Temos 
de seu 

a satisfa~ão de cumprimentá-lo pela escolha do 
trabalho e informá-lo de que : 

tema 

1 - O Arq . SEBASTIÃO BOTELHO NOGUEIRA é o responsável pela 
Classificação dos Meios de Hospedagem, neste Departamento da 
Diretoria de Econom1a e Fomento - DIREF; 

2 -A Resolução Normativa CNTur nQ 23/87 e que regulamenta 
a classificação dos aloJamentos de selvi:i - "LODGES" (vide 
e><emplar ane><o); 

3 No Estado do Amazonas são 7 (sete) os "LODGES" 
classificados pela EMBRATUR (relação anexa); 

4 - PCtr a oulras 1nformaç6es dever á ser contatada a EMAMTUR 
ou a central de rese rvas de cada alojamento; 

5 Segue , para s eu conhec1mento, 
ECO-TURISMO; 

Atenciosamente, 

~~/-
~~ tARLOS BODSTEIN 

Chefe do Departamento de 
Relações com o Mercado · - DEREM 

cópia do manual 
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LEGISLACAO BRASILEIRA DE TURISMO 

Ministério da lnd6stria e do Comércio 

CONSELHO NACIONAL DE TURISMO 

RESOLUÇÃO NORMATIVA CNTur N9 23 

Aprova para os fins da Lei nP 6.505, de 13 de dezembro 
de 1977 e do Decreto nP 84.910, de 15 de julho de 
1980, a Regulamentação dos tipos de Meios de Hospe
dagem de Turismo Ambiental e Ecológico ("Lodges"). 

O CONSELHO NACIONAL DE TURISMO, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 69 do 
Decreto-Lei nP 55, de 18 de novembro de 1966, tendo em vista a deliberação tomada em sua 296\1 reunião 
realizada em 09 de abril de 1987, e o que consta do PROCESSO MIC N9 26006.000027/87-14, 

RESOLVE: 

Art. 1 P - Aprovar para fms do artigo 52, da Resolução Normativa CNTur n9 09, de 15 de dezem. 
bro de 1983, o presente Regulamento e a Matriz de Classificação dos tipos de Meios de Hospedagem Ambien
tal e Ecológico ("Lodges"). 

Parágrafo único - ApUcam-6e aos meios de hospedagem referidos neste artigo as disposições dos 
Títulos I, III e IV do Regulamento aprova~o pela Resolução Normativa do Conselho Nacional de Turismo -
CNTur nP 09, de 15 de dezembro de 1983, excetuando-se o disposto: 

- no inciso IIl e na alínea c, do parágrafo único, do artigo 59, constante do Título I; 

li - nos artigos 31, 32, 33, 34, alínea b, do inciso 11, do artigo 35 e artigo 39, constantes do Título 
III. 

TITULO I 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 2P - Consideram-se Meios de Hospedagem Ambiental e Ecológico ("Lodges") os empreendimen
tos que atendam cumulativamente às seguintes condições: 

- estejam localizados em áreas de selva densa ou de outras belezas naturais preservadas; . 

11 - estejam totalmente integrados à paisagem local, sem qualquer interferência ao meio-ambiente; 

III - situem-se em regiões distantes de centros urbanos, com ausência ou dificuldades de acesso 
regular e de serviços públicos básicos; 

IV - ofereçam a seus usuários instalações, equipa·mentos e serviços simplificados, próprios ou contra· 
tados, destinados ao transporte para o local, hospedagem, alimentação, e programas voltados a integraça'o com 
o meio-ambiente e o seu aproveitamento turístico. 
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LEGISLACAO BRASILEIRA DE TURISMO 

Art. 3P - Estão sujeitos à ava}~ação e classificação pela Empresa Brasileira de Turismo -
EMBRATUR, mediante a aplicação da matriz de classificação constante deste Regulamento, todos os meios de 
hospedagem com as características definidas no artigo anterior, que existam ou venham a existir no País. 

Art . 4P - Os empreendimentos a que se refere este Regulamento classificam-se nos tipos de Meio de 
Hospedagem Ambiental e Meio de Hospedagem Ecológico. 

§ 1 P - Cada um dos tipos de meio de hospedagem referidos neste artigo será classificado nas 
categorias standard ou especial. 

§ 2P - Para fms da classificação referida neste artigo, os empreendimentos deverão atender ~o que 
se refere à Matriz de Oassificação constante deste Regulamento: 

a) às características comuns, constantes do Anexo I, no caso de Meios de Hospedagem Ambiental, de 
categoria standard; 

b) às características comuns referidas na alínea anterior e às diferenciadas constante~ do Anexo 11, no 
caso de Meios de Hospedagem Ecológico, de categoria standard; 

c) às características comuns referidas na alínea "a" e às düerenciadas constantes do Anexo III, no caso 
de Meios de Hospedagem Ambiental, de categoria especial; 

d) às características comuns referidas na alínea "a" e às diferenciadas constantes dos Anexos 11 e III, no 
caso d~ M~ios de Hospedagem Ecológico, de categoria especial. 

Art. 5P - As características comuns referidas no artigo anterior acham-se compreendidas nos seguin· 
tes grupos classificatórios: 

- aspectos gerais; 

li - aspectos físicos, construtivos e ambientais; 

lii - equipamentos; 

IV - serviços. 

TtrULO 11 

DA FIXAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PREÇOS 

Art. 6P - Os preços praticados pelos estabelecimentos incluirão, obrigatoriamente, além da Ficha 
Nacional de Registro de Hóspedes - FNRH, os serviços de alimentação e os programas de animaç!fo turística 
oferecidos. 

§ l P - Os preços dos serviços de alimentaçêfo e dos programas de animação turística devera-o ser 
especificados, separadamente, daqueles referentes à hospedagem. 
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§ 29 - Os preços a que se refere este artigo deverão estar fiXados em local visível no estabelecimen
to e em todas as unidades habitacionais, quando estas tiverem preços diferenciados. 

Art. 79 - Os estabelecimentos afixamo, em impressos, de forma visível, em todas as urúdades habita-
cionais: 

- os períodos para refeição ; 

11 - os períodos para realização dos programas de animação turística; 

III - os nomes e endereços da EMBRA TUR e de seu Órgão delegado competente, aos quais os 
hóspedes poderão dirigir eventuais reclamações. 

Parágrafo úrúco - O texto do impresso mencionado neste artigo aparecerá, obrigatoriamente, no 
mínimo, em português e em inglês. 

TITULO Ill 

DA UllUZAÇÃO DOS S(MBOLOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Art. 89 - O tipo e categoria em que estiver classificado o estabelecimento serão representados por 
placa, fornecida pela EMBRATUR, em modelo idêntico p~a todo território nacional, da qual constarão: 

- o tipo do meio de hospedagem de turismo e respectivo símbolo; 

11 - a plaqueta correspondente à categoria, 

Art. 99 - A placa referida no artigo anterior será afixada em local visível, devendo seus elementos 
indicativos ser reproduzidos com igual visibilidade no material de propaganda e divulgação do meio de hospe· 
dagem de modo a não induzir o usuário a erro. 

Art. 1 O - Os meios de hospedagem de turismo, de que trata este Regulamento, deverão mencionar e 
utilizar nas promoções ou divulgações que se destinem à comercialização ou oferta de serviços, a designação 
por extenso ou sigla correspondente ao tipo e à categoria em que hajam sido classificados. 

TITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11 - Sempre que os estabelecimentos classificados forem objeto de ampliação, deverão cum· 
prir, também, no que se refere a área ampliada, as características previstas na matriz de classificação constante 
deste Regulamento. 
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Art. 12 - Os meios de hospedagem, que venham a ser implantados, na forma deste Regulamento, 
observarão os prazos e proce<limentos previstos na Resolução n9 1.601, de 06 de maio de 1981, do Conselho 
Nacional de Turismo - CNTur ou dos atos que a modifiquem. 

§ 19 - Os empreendimentos já existentes no País deverão requerer sua avaliação, pela EMBRATUR 
ou seu órgão delegado, no prazo de 60 (sessenta) <lias, contado da data da publicação desta Resolução 
Normativa, prorrogável a critério da EMBRATUR. 

§ 29 - Caso o estabelecimento em funcionamento não atenda às características exigidas na matriz de 
classificação, a empresa que o explore ou administre poderá solicitar prazo à EMBRATUR para se adequar às 
con<lições exigidas para sua classificação. 

Art. }3. - Observadas as disposições legais aplicáveis, a EMBRA TUR estabelecerá os preços dos 
serviços que prestar aos meios de hospedagem, em decorrência deste Regulamento. 

Art. 14 - Os casos especiais e omissos decorrentes da aplicação deste Regulamento serão resolvidos 
pela EMBRA TUR. 

Parágrafo único - Constituem casos especiais, para os fins deste artigo, a classificação de empreen· 
<limentos em funcionamento na data de entrada em vigor deste Regulamento, nos quais haja impossibilidade 
de aten<limento a determinado padrão exigido para classificação, em decorrência de: 

a) terem características construtivas específicas, anteriores à entrada em vigor deste Regulamento, que 
impeçam sua adaptaçao ou reforma; 

b) estarem situados em locais cujas peculiaridades impossibilitem a existência de determinado padra'o 
exigido. 

Art. 15 - Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as <lisposi· 
ções em contrário. 

Brasilia, 09 de abril de 1987. 

Luiz André Rico Vicente 
Presidente Substituto 

(Publicada no Diário Oficial da União, de 07 de julho de 1987, Seção I, p. 1 0.645) 
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LEGISLACAO BRASILEIRA DE TURISMO 

ANEXO I 

CARACfER.fsTICAS OBRIGATÓRIAS COMUNS A 
TODOS OS TIPOS E CATEGORIAS 

1. ASPECTOS LEGAIS 

1.1 Estabelecimento adnúnistrado ou explorado comercialmente por empresa hoteleira. 

1.2 Estabelecimento com autorização para prestar serviço de hospedagem (licença da Capitania dos Portos, 
licença do IBDF, SPHAN e/outros) 

1.3 Estabelecimento inscrito ou cadastrado no Orgão Estadual de Turismo competente, se ex.i.gido. 

1.4 Empresa hoteleira com autorizaça-o para funcionamento (Inscrição Estadual, CGC, e/ou outros). 

2. ASPECfOS FfSICOS, CONSTRtmVOS E AMBIENfAIS 

2.1 Localização: área de selva densa ou de belezas naturais preservadas, distante de centros urbanos. 

2.2 Implantado de maneira a na-o agredir o meio ambiente, com projeto arquitetônico integrado à paisagem 
local. 

2.3 Reservatório próprio de água potável com capacidade de 150 litros por pessoa/dia. 

2.4 Depósito de resíduos sólidos e líquidos hermeticamente vedado, assegurando todas as condições de 
higiene. 

2.5 Sistema na-o poluente de escoamento sanitário e de cozinha. 

2.6 Sistema não poluente de elinúnação de lixo. 

2.7 Todas as unidades habitacionais, inclusive as dos empregados, com abertura direta para o exterior, para 
efeito de iluminação e ventilação. 

2.8 Todas as unidades habitacionais, com área mínima correspondente a 4,00m2 por leito. 

2.9 Todas as instalações sanitárias, inclusive a dos empregados, com abertura direta para o exterior ou 
ventilação indireta através de duto. 

2.1 O Revestimento do piso das instalações sanitárias de material lavável e impermeável, com escoamento de 
água para ralos sifonados. 

2.11 Água encanada nas instalações sanitárias, (vaso, chuveiro e lavatório) e no local próprio para preparo de 
refeições. 
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2.12 Local próprio par~ : 

a) preparo de .refeições; 
b) serviço de refeições; 
c) ambiente de estar. 

2.13 Local próprio e independente destinado à guarda e ao annaunamento de: 
a) alimentos e bebidas; 
b) material de limpeza; 
c) roupas de cama e banho; 
d) combustível em local isolado dos demais. 

3. EQUJPAMENT~ 

13.1 Equipamento de segurança contra incêndio (extintor ou outros). 

3.2 Material para primeiros socorros : 
a) caixa de primeiros socorros ~quipada; 
b) antialérgico; 
c) ontros. 

3.3 Material para reparos e manutençfo do estabelecimento. 

3.4 Equipamentos de animaçlo turística para o entretenimento doa h61pedes, compatível com a capacidade 
do empreendimento. 

3.5 Equipamento com condições para comunicaçfo com a sede do município mala próximo. 

3.6 Equipamento de salva-vida (coletes) nos barcos utilizados para trantporte e animaçfo turística - um 
para cada ocupante da embarcaçfo. 

3.7 Equipamentos dos quartos de dormir: 
a) camas e/ou redes; 
b) local próprio para guarda de roupas e objetos .péuoail; 
c) recipiente com água flltrada (potável); 
d) apoio de cabeceira; 
e) cinzeiros e copos; 
f) janelas teladas; 
g) espelho; 
h) cesta de pa~is . 

3.8 Equipamentos sanitários com, no mínim~. 01 equipamento para cada 06 leitos: 
a) vaso sanitário; 
b) chuveiro; 
c) lavatóriO; 
d) espelho; 
e) porta-toalhas;· 
f) porta-papel higiénico; 
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g) saboneteira; 
h) cesta de papéis. 

3.9 Equipamentos do local de preparo de refeições: 
a) foga-o; 
b) local para guarda de utensílios; 
c) local para lavagem de utensílios; 
d) geladeira e/ou freezer. 

3.10 Depósito de lixo a cada 20m2 de área edificada. 

4. SERVIÇOS 

4.1 Serviço de transporte, compatível com a capacidade total do empreendimento (lancha, barco a motor, 
barco a remo, ônibus, utilitário, automóvel, ou outros). 

4.2 Transporte em veículos registrados nos órgãos competentes e em observação ãs nonnas de segurança 
desses órgãos. 

4.3 Programações de animação turística. 

4.4 Serviço completo de alimentação e bebidas. 

4.5 Serviço de limpeza e arrumação diária das acomodações. 

4.6 Fornecimento e troca de roupa de cama e banho, bem como artigos comuns de higiene pessoal. 

4.7 lnstalaçOes pennanentemente protegidas e imurúzadas contra insetos e roedores. 

4.8 Pessoal em quantidade e qualificaça-o necessárias à prestação dos serviços oferecidos: 
a) cozinheiro; 
b) arrumadeira/ faxineira; 
c) guias cadastrados na EMBRATUR com especializaÇfo no tipo de atrativo natural, falando, no mírú· 

mo, um idioma estrangeiro. 

4.9 Pessoal apto a prestar primeiros socorros. 

4.1 O Pessoal apto a manejar equipamento contra incêndio. 

4.11 Pessoal converúentemente trajado e facilmente identificável pelos usuários. 

4.12 Placas de sinalizaç!io indicando depósitos de lixo, na área edificada. 
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ANEXO 11 

CARACTERíSTICAS OBRIGATÓRIAS DIFERENCIADAS PARA OS 
MFJOS DE HOSPEDAGEM DE TURISMO DO TIPO ECOLúGICO 

1. Localização em área protegida e considerada de interesse turístico. 

2. 70%, no mínimo, da área edificada-<:onstruída com materiais próprios da região e com arquitetura 
assemelhada à das construções típicas da regi!o. 

3. Relação área não edificada/leito correspondente a 3 hectares por cada leito. 

4. Preservação, em seu estado natural, no entorno do empreendimento, da flora existente, vedadas a 
retirada das espécimes locais para qualquer fim, ou a plantação de outros não característicos da região. 

S. Preservação, em seu estado natural, da fauna existente, com proibição total da caça e pesca profissional 
ou semi-profissional mantendo-se animais fora de cativeiro. 

6. Proibição de uso ou exposição de animais mortos ou de partes de sua anatomia (animais empalhados, 
peles, cabeças, etc) ou utilização de artesanato decorrente de sacrifício de animais. 

7. Inexistência de qualquer tipo de poluição sonora, visual ou olfativa, que altere as características ambien
tais e ecológicas locais, decorrentes de proximidade, inclusive, de rodovias ou ferrovias, grupos geradores 
de energia, ou depend~ncias do próprio estabelecimento. 

8. Sistema de obtenção de energia não poluente (bateria solar, biodigestor). 

9. Programações de animação turística prioritariamente voltadas para o aproveitamento dos atrativos natu
rais e culturais existentes no local ou regi!o, prevendo: 
a) preservação de animais e da vegetação, sem agressão a flora e fauna locais; 

b) utilização de veículos ou embarcações não poluentes; 

c) guias especializados com treinamento na área de ecologia . 
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ANEXOm 

CARACfEimTICAS OBRIGATÓRIAS DIFERENCIADAS 
PARA A CATEGORIA ESPECIAL 

· 1. 70% ou mais das unidades habitacionais com banheiros privativos e áreas mínimas·· de 9 ,00m2 e 1 ,80m2
, 

respectivamente. 

2. Equipamentos dos quartos de dormir das unidades habitacionais com: 
guarda-roupa, mesa de cabeceira, iluminação adequada para leitura, cortina nas janelas e cadeira. 

3. Móveis/utensílios da sala de refeições: 
aparador, baixela padronizada, talheres de inox, pratos e copos padronizados. 

4. Ed.ificaça'o especificamente construída para fins de hospedagem. 

5. Bar instalado e equipado. 

6. Banheiro social. 

7. Gerador de energia (bateria solar, gerador a gás, gerador a diesel, blodigestor ou outros). 
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AMAZONAS EMAMTUR - Órgão Oficial de Turismo 

OFICIO EMAMTUR NQ 973/95 - PR 

Manaus, 13 de outubro de 1995 

Prezados Senhores 

~com satisfação que mais uma vez nos dirigimos à V.Sa., atendendo 

às solicitações referentes a carta datada de 27 de setembro 

passado. 

Item 2: os polos mais avançados de Ecoturismo no mundo sao Costa 

Rica e Equador; 

• Para maiores informações sobre eventos contactar diretamente com 

a EMBRATUR; 

. Programa de Infra-Estrutura: a partir de janeiro/95, a EMAMTUR 

reatlvou o Controle de Qualidade nos hotãis urbanos classificados. 

Pretendemos dar proáseguimento ao Contr"ole de Qualidade em 

Aloj·amentos · de Selva no lQ semestre de 1996. 

Em relã ção à matriz de classificação dos ·alojamentos de s e lva, 

encontra-se em estudo na EMBRATUR (Brasília), estamos aguardando 

r e união com a EBT a fim de sugerir modificações que atendem às 

peculiaridades de nossa região. 

Quanto ao projeto Politur informamos que está sendo desenvolvido 

a través do convênio entre EMAMTUR/Polícia Militar do Amazonas, 

onde a EMAMTUR através do DeptQ de Fiscalização e Controle de 

Qualidade , está coordenando as atividades pertinentes a mesma. 

: # . 4 

Ilmo. Srs . 

Prof. Dr. CARLITO CALIL JUNIOR E 

EngQ HERTZ REBELO DE SOUSA 

Escola de Engenharia de S. Carlos 

Departamento de Estruturas 

s. Carlos - SP 

. ' 

Av. 7 de setembro, s/n . Vila Ninita • CEP 69005-141 · Manaus . AM • Tel.: (092) 633-2850/3041/1357 · Fax: (092) 233-9973 • Cx. Postal 68• 
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os documentos "Manual Para Investimento Turístico no Amazonas", e 

"Ecoturismo na Amazônia- Região Circunvizinha de Manaus", seguem 

anexos. 

Informamos que o documento "Perfis de Projetos Turísticos de 

Alojamentos de Selva" está sendo negociado . com o SEBRAE para sua 

atualização. 

o projeto Complexo Turístico de Manaus está sendo c~ncluido por 

uma Consultoria Especializada contratada p~SUFRAMA -~ 
do Estado. - -- ---------~ 

O curso de Especialização em Ecoturismo previsto para iniciar no 

primeiro trimestre de 1996 terá parceria da UA, ISAE e FUCAPI. 

Atenciosamente, 

c?~W 
ZEINA DE PAULA NEVES 

Presidenta 

... 

Av. 7 de Setembro, s/n- Vila Ninita o CEP 69005-141 o Manaus-AMo Tel. : (092) 633-2850/3041/1357 o Fax: (092) 233-9973 o ex. Postal 684 
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/li- ALOJAMENTO DE SELVA 

MESES 

TABELA 111.1 
NÚMERO DE HÓSPEDES, TAXA DE OCUPAÇÃO DAS UH'S, LEITOS, PERMANÊNCIA 

MÉDIA EM ALOJAMENTOS TURiSTICOS AMBIENTAIS E ECOLÓGICOS 
MANAUS - 1992 - DEZEMBR0/94 

1992 1993 1994 

NODE :I I I 
TURISTAS UHS LEITOS P.M. WDE .I I I TURISTAS UHS LEITOS P.M. 

NODE :I I I 
TURISTAS UHS LEITOS P.M. 

JANEIRO 1.174 19,1 20.0 2.23 1.755 22,0 13,5 2.51 3.876 28,1 40,6 

FEVEREIRO 751 15,2 13.4 1,53 1.580 29,3 14.6 2,09 3.919 48,0 45,4 

MARÇO 1.282 23.9 20.8 2.32 2.492 76,3 27,1 5,16 4.126 48,7 43,:.2 
ABRIL 1.241 21 ,0 10,3 1,84 2.818 86.1 31 ,6 6.00 3.363 36,9 36,6 

MAIO 1.143 20,3 9.2 2,21 1.700 17.0 18,0 1,71 2.628 27,6 27,7 

JUNHO 1.457 24,5 11 .5 2,48 2.965 33.4 32,6 4,52 2.839 31.8 33,9 

JULHO 1.641 28,9 13.5 2,78 3.009 48,8 41,7 3,96 4.544 49.9 47,9 

AGOSTO 2.640 39,8 20,1 2,34 3.178 22,3 33.5 2.62 4.391 38,9 46,3 

SETEMBRO 2.452 27,1 14,6 2,32 2.534 22,0 27.6 3,76 4.717 56,2 51.4 

OUTUBRO 1.950 25,8 14,9 2,39 4.374 38,2 46,1 6,94 3.801 63,8 4J,1 

NOVEMBRO 1.472 22,0 11.6 3,00 3.490 35.6 38,0 2,98 3.762 35,4 40,9 

DEZEMBRO 1.885 25,1 14.5 2,46 2.681 26,9 3:>,2 3,00 9.838 00,9 103,7 

TOTAL 19Jl38 24.4 14.5 2,33 33.755 38.2 29.5 3,93 51 .804 43,9 46,2 

FO~'TE: Boláim de Owpação Hoteleira • BOH I El\iA.\ITIJR 

O número de turistas hospedados nos Alojamentos Turísticos Ambientais e Ecológicos no mês de 
dezembro/94 foi de 9.838, obtendo um acréscimo de 161,5% em relação ao mês anterior (3 .762) . 

O fluxo total de turistas (51.804), vem crescendo significativamente, 171 ,4% em relação ao ano de 1992 
(19.088) e 53,3% comparado com o ano de 1993. 

As taxas de UH's, Leitos e Permanência Média tiveram um acréscimo de 153,5%; 161,2% e 72,0% res- · 
pectivamente, em relação ao mês anterior. 

As taxas de UH's e Leitos foram superiores em 1994, que as dos dois últimos anos, 
Permanência Média sofreu um decréscimo em relação ao ano de 1993. 
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TABELAI.5 
PERFIL DOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES ESTRANGEIROS PARA O AMAZONAS 

PROCEDENC!A 11 HOSP. 11 PERMAN.!IIDADE 11 MASC.II FEM. 11 MOTIVO 111RANSP. 11 PROFissÃo 

ESTADOS UNlOOS 542 2.33 43.00 73.80 26.20 TtJRJSMO AVIÃO PROFESSOR 

.-\LE~IAJ'\'I!A 390 4.25 33.00 68..t6 31.54 Tt.:RIS~IO .-\VIÃO ENGENHEIRO 

ITÁLIA 262 3.78 25.50 67.56 32.44 TüRIS~IO AVIAO COliiERCI ANTE 

JAPÃO 24.5 3.00 33.00 71.43 28.57 TURISMO AVIÃO ENGENHEIRO 

FRA.I'IÇA 180 4.88 36.75 65.56 34.44 TURJSMO .\VIÃO EMPRESÁRlO 

SUIÇA 163 3.00 33.00 66.26 33.74 TURISMO AVIÃO ENGENHEIRO 

ESPANHA 133 3.00 0.00 69.92 30.08 TURISMO .-\VI ÀO ECONOMISTA 

PORTUGAL 108 3.13 suo 74,07 25.93 TURISMO AVIÃO ENGENHEIRO 

AUSTRIA 70 2.99 44.96 62,86 37.14 TURJSMO AVIÃO PROFESOR 

INGLATERRA 66 3.96 40.88 75.76 24.24 T URISMO AVIÃO ENGENHEIRO 

OUTROS 417 3.43 34.16 80.14 19.86 Tt:RIS~IO AVIÃO EMPRESÁRlO 

TOTAL 2.576 3.75 -10.79 70.03 29.97 T1.JR1SMO AVIAO ENGENHEIRO 

fONTE: Ficha Nacional de Regiruo de H~· FNRH 

Boletim de Ocupação Hoteleira • BOH 

No mês de Dezembro/94, os cinco principais mercados emissores estrangeiros para o Amazonas 
foram: Estados Unidos (21,0%); Alemanha (15,1 %); Itália (1 O, 1 %); Japão (9,5%); França (7,0%). 
A P~rmanência Média dos Turistas Estrangeiros foi de 4 dias aproximadamente. O sexo de maior 
incidência foi o masculino. A idade ficou em tomo de 40 anos. O principal motivo da viagem foi o 
turismo. Assim como o fluxo de brasileiro, predominou também a vinda de engenheiros. 
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Os pnncrpais emissores do mercado nacional para o Amazonas. no período de 1990/1994, foram: 
São Paulo (22.8%). Rio de Janeiro (10.6%), Pará (10.0%), Distrito Federal (6,0%), Minas Gerais 
(3.8%), Ceará (3 ,7%), Rondônia (3,6%). Pernambuco (3,1%) e Roraima (2,1%). 
Com fluxos de 137.376 e 80.206 respectivamente os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro 
destacaram-se dos demais por deterem os maiores índ ices do mercado nacional. 
Os três principais mercados emissores brasileiros no período de jan a mai/95 foram: São Paulo, Rio de 
Janeiro e Pará, com a participação respectivamente de 27 ,4%; 11 ,5% é 10,1 %. 

ESTADOS 

SÃO PAULO 

1990 

TABELA 1.7 
FLUXO DE TURISTAS BRASILEIROS NO AMAZONAS 

OS DEZ PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES 
MANAUS - 1990 a MAI0/95 

1991 

I N" DE YARTICIP. 
TURISTAS (%) ESTADOS 

I N" DE .IPARTICIP. 
TURISTAS (%) ESTADOS 

31.889 21 .8 SÃO PAULO 34.564 23.5 SÃO PAULO 

1992 I N" DE YARTICIP. 
TURISTAS (%) 

21 .688 22.4 

RIO DE JANEIRO 19.167 13.1 RIO DE JANEIRO 20.640 14.0 RIO DE JANEIRO 12.682 13,1 

PARÁ 12.489 8.6 PARÁ 13.456 9.1 PARÁ 9.84:} 10.2 

O. FEDERAL 9.441 6.5 O. FEDERAL 10.740 7,3 O. FEDERAL 8.196 8.4 

:EARÁ 6.600 4.7 AMAZONAS 7.&12 5.3 AMAZONAS 5.801 6,0 

AMAZONAS 6.454 4,4 PERNAMBUCO 6.121 4.2 RONDÔNIA 3.~ 3,8 

MINAS GERAIS 6.054 4.1 CEARÁ 5.525 3,8 PERNAMBUCO 3.570 3,7 

PERNAMBUCO 5.923 4,0 MINAS GERAIS 5.488 3.7 MINAS GERAIS 3.563 3.6 

RONDÔNIA 3.683 2.5 RONDÔNIA 5.043 3.4 CEARÁ 3.332 3,4 

BAHIA 2.319 1,6 RORAIMA 3.161 2.2 RORAIMA 2.820 2.9 

OUTROS 41.91 2 28.7 OUTROS 34.583 23,5 OUTROS 21.834 22,5 

TOTAL 146.131 100.0 TOTAL 147.123 100,0 TOTAL 96.973 100,00 

1993 1994 1995 * 
ESTADOS 

I N° DE . IPARTICIP. 
TURISTAS (%) ESTADOS 

I N° DE · 'PARTICIP. 
TURISTAS (%) ESTADOS 

I N° DE ·'PARTICIP. 
TURISTAS (%) 

SÃO PAULO 24.041 23.4 SÃO PAULO 25.194 22.8 SÃO PAULO 12.27e 27.4 

RIO DE JANEIRO 13.3)4 13.0 RIO DE JANEIRO 14.413 13,0 RIO DE JANEIRO 5.133 11,5 

PARÁ 9.500 9.3 PARÁ 10.134 9,2 PARÁ 4.502 10,1 

O. FEDERAL 8.193 8.0 O. FEDERAL 7.782 7,0 AMAZONAS 3.342 7.5 

AMAZONAS 5.753 5.6 AMAZONAS 6.001 6.2 O. FEDERAL 2.952 6.6 

RONDÔNIA 4.376 4.3 RONDÔNIA 4.781 4,3 RONDÓNIA 2.382 5,3 

MINAS GERAIS 3.852 3.8 MINAS GERAIS 4.045 3.7 RORAIMA 1.702 3,8 

CEARÁ 3 .376 3.3 RORAIMA 3.974 3,6 CEARÁ 1.126 2.5 

PERNAMBUCO 3.362 3.2 CEARÁ 3.715 3,4 MINAS GERAIS 1.009 2.4 

RORAIMA 2.526 2,5 MATO GROSSO 3.566 3.2 ACRE 1JJJ7 2,3 

OUTROS 24.236 23.6 OUTROS 26.168 23.6 OUTROS 9.233 20,6 

TOTAL 102.617 100.0 TOTAL 110.693 100,0 TOTAL 44.782 100,0 

NOTA: • Fluxo referente aos meses de 1ane1ro e maiO /95. 

. .. 



PAÍSES 

EUA 

ITÁLIA 

ESPANHA 

ALEMANHA 

FRANÇA 

JAPÃO 

SUIÇA 

INGLATERRA 

ÁUSTRIA 

PORTUGAL 

OUTROS 

TOTAL 

PAÍSES 

EUA 

ALEMANHA 

ITÁLIA 

ESPANHA 

JAPÃO 

FRANÇA 

SUIÇA 

PORTUGAL 

INGLATERRA 

ÁUSTRIA 

OUTROS 

TOTAL 

1990 

TABELA 1.8 
FLUXO DE TURISTAS ESTRANGEIROS NO AMAZONAS 

OS DEZ PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES 

1991 1992 
I N° DE TURISTAS! PART. (%) PAÍSES I N• DE TURISTASj PART. (%) PAÍSES IN· DE TURISTAS! PART. (%) 

5.410 13,8 EUA 5.369 16,5 EUA 6.575 18,9 

5.141 13,1 ESPANHA 4.726 14,5 ESPANHA 4.992 14,4 

5.104 13,0 ITÁLIA 4.396 13,5 ITÁLIA 4.790 13,8 

4.182 10,7 ALEMANHA 3.713 11 ,4 ALEMANHA 3.477 10,0 

3.482 8,9 FRANÇA 2.548 7,8 FRANÇA 2.346 6,7 

2.588 6,6 JAPÃO 2.037 6,3 JAPÃO 1.894 5,4 

2.165 5,5 SUIÇA 1.571 4,8 INGLATERRA 1.478 4,2 

1.700 4,3 INGLATERRA 1.514 4,6 SUIÇA 1.406 4,0 

746 1,9 PORTUGAL 570 1,8 ÁUSTRIA 752 2,2 

434 1,1 ÁUSTRIA 350 1 '1 PORTUGAL e3) 1,8 

8.:n:J 21 '1 OUTROS 5.785 17,7 OUTROS 6.400 18,6 

39.252 100,0 TOTAL 32.579 100,0 TOTAL 34.800 100,00 

1995 * 
1993 1994 PARTICIP. 

_l N• DE TURISTAS_l PART. (%) PAÍSES I N° DE TURISTAS! PART. (%) PAÍSES (%) 

6.201 17,4 ALEMANHA 5.842 16,1 ALEMANHA 2.re1 • 19,6 

4.611 13,0 EUA 5.522 15,2 • EUA 2.870 18,9 

4.193 11,8 ESPANHA 3.001 8,3 , JAPÃO 1.484 9,8 

3.949 11 '1 ITÁLIA 2.713 7,5 . FRANÇA 1.446 · 9 ,5 

2.659 7,5 JAPÃO 2.550 7.0 · ITÁLIA 1.107 7,3 

2.572 7,2 FRANÇA 1.902 5,2 SUIÇA 689 4,5 

1.963 5,5 SUIÇA 1.544 4,3 PORTUGAL 540 . 3,6 

sal 2,6 PORTUGAL 1.266 3,5 ESPANHA 500 3,3 

825 2,3 CANADÁ 1.198 3,3 .AÚSTRIA 400 3,2 

700 2,0 CINGAPURA 870 2,4 . INGLATERRA 159 1,0 

6.991 19,6 OUTROS 9.880 27,2 OUTROS 2.932 19.3 

35.580 100,0 TOTAL 36.288 100,0 TOTAL 15.207 100,0 

Os principais centros emissores mundiais são constituídos basicamente por países desenvolvidos, especialmente 
os da Europa e os da América do Norte. 

Nos últimos cinco anos a Europa obteve uma participação de 56,2% do fluxo de 178.499 turistas. Os países 
que mais se destacaram foram: Espanha (12,3%), Alemanha (12,2%), Itália (11 ,9%), França (7,2%), Suíça (4,8%) 
Inglaterra (3,8%), Portugal (2,2%) e Áustria com (1 ,8%). 

Dos países da América do Norte os Estados Unidos destacaram-se com a participação de 29.077 turistas, repre
sentando (16,3%) do fluxo e o Canadá com (0,8%) 

Ressalta-se ainda na Ásia, o Japão e a Cingapura, cuja a participação foi de (6,6%) e (0,5%) respectivamente. 


