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Resumo
As discussões em torno da questão do desenvolvimento sustentável na Amazônia
estão cada vez mais recorrentes nos diversos fóruns sobre o tema, principalmente quando
se relaciona ao fortalecimento socioeconômico e ambiental das populações tradicionais da
região. Nesse contexto surge o ecoturismo como forma de geração de emprego e renda,
além do fortalecimento do aspecto ambiental. Dessa forma, o objetivo geral do presente
trabalho é avaliar os primeiros resultados da Pousada Ecológica do Seringal Cachoeira, em
Xapuri, Acre. A metodologia foi trabalhada a partir da revisão bibliográfica sobre o tema,
além de indicadores socioeconômicos levantados na região. Os resultados demonstram que
o empreendimento ainda é muito incipiente, com desempenho econômico insuficiente, mas
que pode ser fortalecido com políticas adequadas para o setor.
Turismo sustentável
Atualmente na literatura, há um grande número de terminologias para definir as
bases do que vem a ser o turismo sustentável. Estas terminologias surgiram durante as
décadas de 1970 e 1980, do século passado: “turismo sustentável” (RUSCHMANN, 2001
apud NÓBREGA, 2007, p. 52); “turismo suave” (KRIPPENDORF, 2001 apud NÓBREGA, 2007,
p. 52); “turismo responsável” (OMT, 1989 apud NÓBREGA, 2007, p. 52) e “turismo
ambiental” (HILLEL, 1994 apud NÓBREGA, 2007, p. 52).
A demanda turística a favor da Amazônia brasileira é inquestionável. Indicam Bahia e
Sampaio (2005, p.155) que o “trade turístico empenha-se na divulgação da ‘exuberância’ dos
ecossistemas, dos inúmeros acidentes geográficos, dos rios caudalosos e da diversidade da
flora e da fauna”. Isto posto, a região Amazônica destaca-se, a priori, pelo poder que carrega
em seu nome, uma vez que já é reconhecida em amplitude global pelo seu histórico
“exótico” e “ecológico”.
Certamente uma das oportunidades que envolvem a prática do ecoturismo é a
possibilidade de trazer às comunidades hospedeiras, oportunidade de agregar mais uma
atividade de melhoria de renda, transformando-se como uma alternativa de
desenvolvimento local. Sobre isto, têm-se destacado o turismo de base comunitária.
Associar a atividade turística ao desenvolvimento regional da localidade é possível
tomando como pressuposto que a atividade tem potencial para corrigir desigualdades
sociais, através da geração de emprego e renda e do seu efeito multiplicador da receita
gerada, das relações de trabalho, da preservação da identidade cultural local, ou ainda,
promover o desenvolvimento com vistas à sustentabilidade (SANTOS et. al., 2008).

No tocante as limitações do ecoturismo, uma delas está relacionada aos aspectos
concernentes ao patrimônio natural destas áreas. Outro problema ligado a prática do
ecoturismo, consiste na segurança do visitante, uma vez que sua exposição ao meio natural
deve ser guiada com cautela, evitando situações que apresentem riscos à integridade física
dos visitantes. A esta limitação, é relevante prevenir o dano a ter que remediá-lo
(RODRIGUES, 2003, p. 40).
Destarte, efetuando um balanço das oportunidades e limitações que envolvem a
implantação de programas de ecoturismo na Amazônia, é fundamental que tal planejamento
considere a análise ambiental de sua implementação, de forma que estas atividades não
sejam concretizadas de maneira fragmentada, mas de forma coesa e integrada.
No Estado do Acre, destacam-se as ações desenvolvidas ao longo dos últimos anos no
Projeto de Assentamento Agroextrativista Chico Mendes (PAE CM), em especial aos
resultados advindos das atividades que envolvem a Pousada Ecológica do Seringal Cachoeira
no Município de Xapuri, Acre.
A Pousada é um dos empreendimentos de turismo localizado em uma área de
abundante paisagem florestal, que possibilitam as discussões sobre o turismo sustentável,
com bases no ecoturismo e seu viés comunitário.
O PAE CM, mais conhecido como Seringal Cachoeira, localiza-se no Município de
Xapuri-AC. O PAE Chico Mendes foi legalizado pela portaria do Instituto Nacional de Reforma
Agrária (INCRA), nº 286 de 23 de 1989. (LIMA, 2011, p. 74).
De acordo com a pesquisa realizada pelo Projeto de Pesquisa “Análise Econômica de
Sistemas Básicos da Produção Familiar Rural no Estado do Acre” (ASPF)1, o extrativismo
vegetal se destaca, na geração de renda bruta entre as famílias do PAE CM, como uma das
principais atividades econômicas do PAE CM. Destacam-se as atividades ligadas à exploração
da castanha-do-brasil, borracha, madeira; e ainda a pecuária e a agricultura familiar que é
praticada pela maioria dos assentados (ASPF, 2015; LIMA, 2011, p. 78). Ademais, ressalta-se
a importância da castanha como produto de relevância histórica e de valores culturais
representados para a comunidade.
A Pousada do Seringal Cachoeira é administrada por meio do arranjo Parceria
Público-Privado-Comunitário (PPC), tendo participação do Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Turismo, bem como conta com a parceria das agências de viagem e, claro com
a comunidade. Os alimentos consumidos na pousada são produzidos no local e a mão de
obra também.
Os serviços atualmente disponibilizados pela Pousada estão ligados, além da
hospedagem, na oferta de serviços ecoturísticos como caminhadas em trilhas e o esporte de
aventura, conhecido como arvorismo. Este ambiente propiciado na Pousada possibilita aos
1

Projeto ASPF, iniciado em 1996, tendo como objeto de estudo a produção familiar rural (colonos,
seringueiros, ribeirinhos etc.) do Estado do Acre, visando realizar a análise socioeconômica dos Sistemas de
Produção Familiar Rural, formular alternativas de desenvolvimento sustentável e difundir os resultados, no
Estado do Acre. Os períodos pesquisados são de 1996/1997 e 2005/2006 (Vale do Acre) e 1999/2000,
2000/2001 e 2006/2007 (Vale do Juruá).

visitantes, a experiência de “andar” pela copa das árvores, num contato direto com a
natureza.
Deste modo, para identificar a população que está também envolvida com as
atividades do turismo, Lima (2011, p. 79) fez levantamento com 10% da população residente
no PAE CM, que corresponde, aproximadamente em 40 pessoas, e destes 10% identifica 17
moradores, na faixa etária de 15 a 69 envolvidos diretamente com as atividades turísticas
oferecidas.
Diante destas informações, o pesquisador informa que a “mão-de-obra envolvida
com o turismo [...] se concentra aos arredores da sede do PAE CM, não sendo encontradas
pessoas envolvidas em todo o assentamento, apenas na colocação Fazendinha e seus
arredores, ou seja, o turismo é concentrado geograficamente nessa comunidade”.
A este respeito, considerando que o turismo ecológico e de base comunitária deve
propiciar o desenvolvimento de forma integrada a toda a comunidade, deve-se pensar na
ampliação do envolvimento dos comunitários do PAE CM nas atividades turísticas
desenvolvidas atualmente.
Por fim, o cenário atual da comunidade do PAE Chico Mendes, através da Pousada do
Seringal Cachoeira, indica um caminho rumo ao turismo sustentável, que necessita envidar
esforços na busca pela construção e efetividade de políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento socioeconômico e cultural daquela comunidade, além da inserção do
know-how no comércio dos serviços turísticos, de maneira que reflitam na adequação da
mão de obra e, claro, na elevação da demanda de visitantes aos serviços oferecidos pela
Pousada, que buscam no ecoturismo uma forma de diversão e lazer.
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