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RESUMO 

 

A caracterização da atividade turística é dada por meio dos deslocamentos 
para destinos, de modo que os transportes são essenciais dentro deste 
contexto. O transporte aéreo se apresenta como um modo vantajoso e de 
destaque dentro de países com grandes dimensões, a exemplo o Brasil, assim 
como em deslocamentos internacionais. O desenvolvimento da atividade 
turística e o crescimento da aviação caminham juntos em uma relação de 
interdependência. Para comprovar tal relação, foi feito um estudo específico da 
cidade de Parintins, com foco no seu festival folclórico, importante 
manifestação cultural do município, e no papel do aeroporto da cidade para a 
atividade turística. O fato de o município ter sido considerado pelo Ministério do 
Turismo um dos 65 destinos indutores do turismo no país justifica a importância 
de se discutir o tema.  Com base em entrevistas com atores locais e regionais 
da área de transporte e turismo, foi possível avaliar a importância da 
infraestrutura aeroportuária para o turismo na região e vice-versa.  Foi proposta 
uma maior articulação entre os envolvidos na administração aeroportuária para 
a captação de investimentos; a exploração comercial da sua infraestrutura e o 
planejamento de ações para incentivar cada vez mais o turismo na região a fim 
de que o turismo e as atividades realizadas no Aeroporto Júlio Belém venham a 
contribuir mais efetivamente para o desenvolvimento de Parintins e da festa 
dos bois. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Transporte aéreo. Turismo. Infraestrutura aeroportuária. 
Parintins. 
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ABSTRACT 

 

The characterization of the touristic activity is given by the displacements to 
destinations, so that transportation is essential within this context. Air 
transportation is presented as a beneficial and highlighted modal within large 
countries, like Brazil, as well as international movements. The development of 
tourism and aviation growth, walk together in an interdependent relationship. To 
prove such relationship, this work makes a specific study on the city of 
Parintins, focusing on its folklore festival, important cultural municipality 
manifestation, and the airport role for the touristic activity. The fact that the city 
was considered by the Minister of Tourism one of 65 inductor destinations in the 
country justifies the importance of discussing the subject. Based on interviews 
with local and regional actors in the area of transport and tourism, it was 
possible to evaluate the importance of the airport infra-structure for tourism in 
the region and vice versa. It was proposed closer links between those involved 
in airport management to attract investment, the commercial exploitation of its 
infrastructure and planning actions to encourage more tourism in the region to 
which tourism and the city's airport can contribute to the development of 
Parintins and its folklore festival. 

KEYWORDS : Air transport. Tourism. Airport infraestructure. Parintins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho apresentado pretende, por meio da análise de um caso específico, 

estudar a relação entre turismo e transportes, em especial o modo aéreo. O intuito é 

entender como o transporte aéreo influencia a atividade turística e vice-versa.  

 O caso de Parintins chama a atenção por se tratar de uma situação ímpar no 

país. A ilha localizada na margem direita do Rio Amazonas, distante 325 Km da 

capital do Estado do Amazonas, com uma população um pouco maior que 105 mil 

habitantes (IBGE, 2009), transforma-se durante o festival folclórico . Surge, então, 

um pólo turístico especial, com a movimentação de milhares de pessoas; onde há 

grande envolvimento dos órgãos públicos e aumento significativo das ações 

envolvendo toda a região. Há nesse contexto a influência da mudança na 

infraestrutura de transportes, que se prepara para receber um fluxo atípico durante 

um curto período de tempo. 

 Considerando-se que são os transportes que possibilitam os deslocamentos 

que caracterizam o turismo, pode-se concluir que sem os diferentes modos 

existentes a atividade turística simplesmente não existiria. Tratando especificamente 

do transporte aéreo, o aeroporto do município se destaca como mais uma porta de 

entrada para os turistas que visitam a região dentro e fora do período da festa dos 

bois. A possibilidade de se chegar a Parintins de avião, favorece uma demanda 

turística que busca conforto, rapidez e segurança. Para o município, a importância 

da existência de um aeroporto para o turismo se faz com o aumento do fluxo de 

turistas. Como consequência, há maior geração de receita e renda para os 

moradores da pequena ilha. 

 A escolha do tema se justifica pelo interesse pessoal em transporte aéreo e 

sua influência para o crescimento da atividade turística. O desenvolvimento do modo 
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aéreo no Brasil se mostra necessário pelos grandes eventos em que o país será 

sede nos próximos anos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Além disso, as 

dimensões continentais que o país apresenta demonstram que a aviação regional 

precisa crescer, possibilitando que municípios mais isolados se destaquem como 

destinos turísticos.  

 O trabalho teve como objetivo apresentar o funcionamento da infraestrutura 

aeroportuária de Parintins, bem como a sua relação com o principal produto turístico 

da ilha: o festival folclórico. Os objetivos específicos foram: conhecer a infraestrutura 

aeroportuária da cidade de Parintins; analisar a importância do turismo para o 

município e descrever a dinâmica do festival folclórico. 

 A metodologia utilizada foi pesquisa exploratória, composta por estudo 

bibliográfico e pesquisa de campo qualitativa. Foram entrevistados a subsecretária 

de turismo de Parintins, o supervisor do aeroporto Júlio Belém, a gerente de eventos 

do interior do estado do Amazonas e a gerente de programas e projetos do estado, 

que representaram os principais órgãos responsáveis pela organização da festa e 

administração do aeroporto. Além disso, foram coletados documentos e dados de 

relevância para o estudo.  

 O primeiro capítulo começa com uma análise geral da importância do 

transporte aéreo para a atividade turística, por meio de fundamentação teórica. Será 

discutido o papel da infraestrutura aeroportuária para a atividade turística e como ela 

é administrada no Brasil, em especial os aeroportos regionais, de pequeno e médio 

porte. 

 O capítulo seguinte oferece uma visão da relação entre o turismo e o 

município de Parintins. A ilha é então apresentada, evidenciando-se o seu potencial 

para o turismo, por meio dos atrativos naturais e culturais que a cercam. Os 

investimentos realizados por órgãos governamentais juntamente com o fluxo 

turístico também foram analisados, para que se pudesse conhecer como ocorre a 

gestão do turismo em Parintins. 

 O terceiro capítulo se aprofunda na dinâmica da festa e o papel do aeroporto 

Júlio Belém no festival. Investigaremos como opera o aeroporto da cidade e quais 

influências sofre durante o festival folclórico. O destaque ficará com os desafios que 

o aeroporto enfrenta para oferecer um bom serviço, além de sua contribuição para a 

atividade turística local.  
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 Para finalizar o estudo, as considerações finais tratarão dos resultados da 

pesquisa, além de apontar as deficiências encontradas durante a realização do 

trabalho. Algumas mudanças serão propostas para combater as dificuldades 

encontradas na operação do aeroporto durante todo o ano. O leitor terá uma visão 

geral do que o aeroporto significa para o turismo da cidade, como facilitador de 

acesso e gerador de desenvolvimento, em especial durante o evento que mais atrai 

turistas para a cidade, a festa dos bois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 TURISMO E INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA  
 
 

O presente capítulo tem por objetivo abordar a relação de interdependência 

existente entre a atividade turística e o transporte aéreo, destacando a importância 

da infraestrutura aeroportuária na questão da acessibilidade da demanda turística, 

além de fazer um panorama do transporte aéreo no Brasil. 

 
2.1 TRANSPORTE AÉREO E TURISMO 

 

O turismo se apresenta como uma atividade multifacetada, sofrendo 

influências de diversas atividades sociais e econômicas, de modo que o seu 

desenvolvimento passa pelas transformações que ocorrem na economia e na 

sociedade, não somente da sua região de influência, como também de todo o 

mundo, considerando-se o processo de globalização constante que vivenciamos. 

Estas influências acarretam a necessidade de que haja um equilíbrio entre os 

setores socioeconômicos envolvidos, de modo que riquezas sejam geradas a partir 

de um melhor desempenho da atividade turística. (TRIGO, 1993 apud ESPÍRITO 

SANTO JUNIOR, 2006) 

Dentro desta dinâmica, o transporte aéreo exerce um papel de destaque 

como importante modo de acesso aos destinos turísticos, principalmente no que se 

refere à demanda internacional de turistas. Lamb e Davidson (1996:264) apud PAGE 

(2001) reafirmam a relação entre transporte e turismo, 
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[...] pois o transporte é um dos três componentes fundamentais do turismo. 
Os outros dois são o produto turístico (a oferta) e o mercado turístico (a 
demanda). Sem o transporte, a maioria das formas de turismo não poderia 
existir. Em alguns casos, a experiência de transporte é a experiência 
turística (por exemplo, cruzeiros, viagens panorâmicas e patrimônio cultural, 
roteiros de ônibus, automóvel e bicicleta). 

 

 O fator acessibilidade1 sustenta a relação entre transporte aéreo e turismo, já 

que o desenvolvimento dos destinos turísticos se torna possível por meio da 

capacidade de acesso que o visitante terá aos componentes que formam a atração. 

Dessa forma, o modo aéreo se torna um diferencial no momento em que se promove 

turisticamente uma região, principalmente por proporcionar rapidez nos 

deslocamentos e encurtamento de distâncias. No caso do Brasil, segundo Espírito 

Santo Junior (2006), as dimensões continentais do país acarretam uma dependência 

ainda maior em relação ao transporte aéreo, não somente no que se refere ao 

movimento internacional de passageiros como também aos deslocamentos 

domésticos.  

Considerando-se o fator histórico, o relacionamento entre transporte aéreo e 

turismo começou a ser estreitado a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as 

descobertas tecnológicas aplicadas a aviação, gerou uma quantidade de aeronaves 

mais seguras, modernas, confortáveis e com maior capacidade de passageiros e 

cargas, possibilitando deslocamentos mais rápidos, confiáveis e baratos. Aliado ao 

incremento tecnológico das aeronaves veio o incentivo a utilização do transporte 

aéreo que se transformou em importante meio de aumentar o fluxo turístico (Figura 

1) em todo o mundo. Pode-se confirmar tal afirmação por meio de dados da 

Organização mundial do turismo (OMT) que mostram a evolução do fluxo 

internacional no período de 2000 a 2008, com crescimento anual de 4,2 % ao ano, 

alcançando 922 milhões de turistas em 2008. Em 2009 houve uma queda também 

de 4,2% no movimento internacional, atribuída à gripe suína que afetou todo o 

mundo (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010 (d); OMT, 2010). A importância do 

transporte aéreo se torna evidente com a globalização que por meio de seu intenso 

fluxo de informações, possibilita uma maior aproximação entre os diversos destinos 

turísticos.  

                                                
!"Acessibilidade – s.f. 1.Qualidade do que é acessível.2. Facilidade de aquisição ou aproximação. 
(Dicionário da Língua Portuguesa, Larousse Cultural, 1992, Editora Universo) 
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Figura 1:Comportamento do fluxo turístico internacional 1995-2008 
Fonte: Organização Mundial do Turismo- OMT.  
 

 

Além das já apresentadas vantagens oferecidas pelo transporte aéreo, 

estudos relacionados ao perfil da demanda turística indicam que o poder aquisitivo 

dos turistas também está relacionado com o modo aéreo utilizado para a realização 

dos deslocamentos rumo ao destino desejado. No Brasil, o transporte aéreo é o 

principal meio de desembarque de turistas estrangeiros, sendo que os turistas que 

utilizam este meio de transporte durante suas viagens são os que mais gastam nos 

destinos para os quais se deslocam (THE ECONOMIC, 2000 apud ESPÍRITO 

SANTO JUNIOR, 2006).  

Segundo dados da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) do ano de 

2009, EUA, Argentina e Itália se apresentam como os grandes emissores de turistas 

para o Brasil, em sua grande maioria com a finalidade de lazer (44,3%). Destaca-se 

também a grande presença de turistas provenientes da América do Sul, como 

Argentinos, Chilenos e Uruguaios, que, por residirem no mesmo continente, não 

dependem exclusivamente do modo aéreo para o deslocamento. Além disso, por 

apresentarem menor renda do que os turistas oriundos da Europa, América do Norte 

e Ásia, por exemplo, gastam e permanecem menos tempo no país. Segundo a 

Associação brasileira de agências de viagem (ABAV, 2010), o gasto de turistas 

estrangeiros aumentou 16% no país no primeiro trimestre de 2010 em relação ao 

mesmo período de 2009, o que aponta a necessidade para que se incremente a 
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captação de turistas com maior poder aquisitivo, o que só poderia ser conseguido 

por meio do transporte aéreo, mais seguro, econômico e rápido (ESPIRITO SANTO 

JUNIOR, 2006; EMBRATUR, 20072 (e); EMBRATUR 20093(f)). 

Todos os dados apontam para a importância de que não só a iniciativa 

pública e as agências especializadas em turismo receptivo promovam a captação de 

turistas para o país, mas também as empresas e órgãos ligados ao transporte aéreo, 

utilizando como justificativa o fato de que essa demanda potencial irá utilizar o 

transporte aéreo como forma de deslocamento até o destino. Espírito Santo Junior 

(2006), mostra-se a favor de que as empresas aéreas não vendam apenas a 

companhia em suas estratégias de marketing, mas sim os destinos para o qual voa. 

O papel dos aeroportos também não pode ser esquecido, principalmente os 

internacionais, que devem promover a região em que se localizam juntamente com a 

iniciativa pública. 

Dentro do trabalho, os aeroportos recebem atenção especial, como 

fornecedores de serviços e infraestrutura para seus usuários, destacando a sua 

função de fomentar o turismo na região em que está localizado. Estas questões 

serão discutidas nos próximos tópicos. 

 

2.2  AEROPORTOS NO BRASIL 

 

Dentro do contexto de transportes, a experiência turística se inicia já no 

momento em que o turista se desloca em direção ao destino desejado, utilizando um 

terminal para realizar tal deslocamento. Isso ocorre por que os transportes fazem 

parte da cadeia produtiva do produto turístico, que funciona com uma relação de 

interdependência. Se um desses componentes não funciona da maneira correta, vai 

afetar a percepção do turista no que diz respeito àquela experiência (BENI, 1997).  

No caso do modo aéreo o aeroporto desempenha o papel de terminal, sendo o limite 

entre os destinos e ponto de apoio para as companhias aéreas, oferecendo nas 

suas instalações infraestrutura necessária para as operações relacionadas ao 

transporte aéreo (PAGE, 2001). 

Para que possamos compreender a operacionalização do modo aéreo no 

Brasil, devemos observar que o Código Brasileiro de Aeronáutica (BRASIL, 1986) 
                                                
#"Refere-se ao último estudo de demanda turística internacional disponível. 
$"Refere-se ao último anuário estatístico disponível. 
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define aeródromo como um espaço físico utilizado para pouso, decolagem e 

movimentação de aeronaves. Classificando-se em como civis ou militares, os 

aeródromos são divididos, ainda, em outros dois tipos de categorias, os públicos ou 

privados, com o diferencial de que os privados não podem operar voos comerciais. 

No mesmo Código, distingue-se o conceito de aeroporto como aeródromo público 

dotado de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de 

embarque e desembarque de pessoas e cargas. O Brasil, segundo dados atuais da 

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), dispõe de 740 aeródromos públicos 

(aeroportos), sendo 67 deles administrados, pela Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e o restante pelos governos estaduais ou 

municipais (ANAC, 2010 (a)).  

A importância do aeroporto para a infraestrutura do transporte aéreo passa, 

ainda, pela definição de Doganis (1992) apud Page (2001), que afirmam que os 

aeroportos funcionam como integrador de diversas atividades que tem o intuito de 

beneficiar os passageiros no que diz respeito a sua ligação entre o transporte aéreo 

e terrestre. Para tanto, utiliza-se de seus aspectos físicos, como instalações de uso 

técnico, pistas de pouso e decolagem e terminais de passageiros, espaços de 

propriedade dos órgãos oficiais gestores dos aeroportos.  

O papel de um terminal aéreo dentro do turismo é o de trabalhar em prol do 

atendimento das necessidades dos turistas, enquanto atua em outras funções dentro 

dos seus complexos sistemas (PAGE, 2001). Ainda segundo Page (2001), o mais 

difícil nesse caso é um aeroporto oferecer infraestrutura e serviços de qualidade, e 

ainda ser capaz de obter lucro com as atividades aeronáuticas e as novas 

possibilidades de receitas não operacionais4.  A utilização de forma diferenciada do 

terminal de passageiros, agregando produtos e serviços que atribuam um caráter 

comercial aos aeroportos é uma forma de se aumentar os rendimentos e poder 

investir em melhorias estruturais.  

As administrações aeroportuárias em todo o mundo têm buscado, além da 

exploração comercial dos terminais, parcerias com governo e agentes de viagem, no 

sentido de atrair mais turistas para sua região de influência. No caso dos pequenos 

e médios aeroportos, que atuam regionalmente, esta parceria visa aumentar o fluxo 

                                                
%"Receitas não operacionais: todos os rendimentos das atividades que não estão dentro da principal 
função do aeroporto. (ASHFORD; MOORE, 1992 apud PAGE,2001)""
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tanto emissivo quanto receptivo, incentivando que a população local e das regiões 

vizinhas viajem por meio do modo aéreo. Pode-se, para tanto, utilizando o aeroporto 

da cidade, atrair o passageiro que tem como destinos regiões próximas a este, mas 

que geralmente desembarcam nos grandes centros urbanos e finalizam o trajeto por 

outro meio de transporte (PALHARES; ESPÍRITO SANTO JUNIOR, 2002). 

O planejamento técnico, físico e econômico realizado por meio de planos e 

iniciativas governamentais se torna essencial para o bom rendimento dos 

aeroportos. Ações devem ser planejadas com o intuito de facilitar o acesso do 

usuário e satisfazê-lo com um serviço de qualidade e com preços compatíveis ao 

que é oferecido (PAGE, 2001). A manutenção do crescimento estrutural dos 

aeroportos deve ser feita com coerência, de forma que a demanda possa ser 

recebida adequadamente por um período de tempo de 10 anos (DOGANIS, 1992 

apud PAGE, 2001).  

Dessa forma, conforme Espírito Santo Junior e Palhares: 

 
“O aeroporto pode influenciar a economia local, regional e nacional de forma 
muito positiva, ampla e dinâmica se não atuar de modo limitado ou 
dependente apenas da sua movimentação de passageiros, aeronaves e da 
locação de áreas estritamente de uso aeronáutico (por demais dependenteS 
das suas receitas aeronáuticas). Exatamente por isso o potencial da 
geração de empregos da parceria entre a infra-estrutura aeroportuária e a 
região de influência econômica é extraordinário” (ESPÍRITO SANTO 
JUNIOR, 2000; PALHARES; ESPÍRITO SANTO JUNIOR, 2000 e 2001 apud 
ESPÍRITO SANTO JUNIOR, 2006). 
 

No Brasil, a administração da estrutura aeroportuária é delegada pelo 

governo, com a finalidade de que as políticas gerenciais sejam dependentes do local 

ou região onde se encontram os aeroportos. O poder público faz uma cessão de 

direitos para uma determinada empresa ou órgão público baseado em critérios onde 

se busca atender as necessidades do desenvolvimento regional. Assim, os 

aeroportos localizados nas grandes capitais do país ou em regiões de grande fluxo 

econômico são gerenciados pela Infraero, empresa pública ligada diretamente ao 

Ministério da Defesa. Além da Infraero, o estado brasileiro atribui o gerenciamento 

de aeroportos de menor porte, mas localizados em regiões de grande potencial 

econômico, aos governos Municipais, que da mesma forma devem cumprir os 

requisitos mínimos de operacionalidade da infraestrutura aeroportuária local 

(BRASIL, 1986). 
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No caso do aeroporto Júlio Belém, sua administração é realizada pelo 

governo municipal, o que não o exclui de sofrer influências da Infraero em sua 

operação e forma de gestão. O aeroporto também é regulado e fiscalizado pelos 

órgãos competentes, principalmente no período do festival folclórico, realizado 

anualmente no município de Parintins. Sendo assim, para um bom entendimento do 

assunto, destacaremos a seguir a função dos dois principais órgãos envolvidos no 

processo de operacionalização e fiscalização dos aeroportos no Brasil: Infraero e 

ANAC. 

 

2.3 INFRAERO 

 
Ligada diretamente ao Ministério da Defesa, a empresa que atua a 37 anos 

gerindo 97% do transporte aéreo regular do país, obtém recursos para investimentos 

na infraestrutura aeroportuária por meio de concessões de espaços comerciais nos 

aeroportos, cobrança de tarifas e a prestação de serviços relacionados a cargas. 

(INFRAERO, 2010 (b)). O último relatório anual de gestão, do ano de 2009, confirma 

que 49% destes recursos foram aplicados na ampliação, modernização e 

manutenção da infraestrutura dos aeroportos do país. Aeroportos de todo o Brasil 

foram beneficiados, incluindo o aeroporto internacional de Manaus, importante ponto 

de ligação com o aeroporto Júlio Belém (INFRAERO, 2009). 

A empresa, que está presente em todos os estados do país, desempenha 

outras funções que não somente as de desenvolvimento da infraestrutura dos 

aeroportos que administra, como também, auxílio a navegação aérea e consultoria 

em suas áreas de atuação, inclusive nos projetos de construção de novos 

aeroportos. Todas as atividades da Infraero são delegadas pelo Ministério da 

Defesa, sendo sua atuação classificada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica como 

sendo uma empresa de administração indireta da União, o que limita suas atividades 

aos interesses socioeconômicos do Brasil (INFRAERO, 2008 (a)). 

 No ano de 2008 a empresa lançou um plano empresarial composto por 14 

objetivos estratégicos para serem alcançados até o ano de 2012. As metas estavam 

ligadas principalmente ao modelo de gestão e ao seu relacionamento com outros 

órgãos responsáveis pelo transporte aéreo no país, a fim de melhorar sua visão 

perante a sociedade e seus clientes. As ações começaram a ser tomadas já em 

2008, em conformidade com os objetivos traçados, porém a Infraero afirma ser um 
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grande desafio preparar a infraestrutura aeroportuária do país para o crescimento de 

demanda que vem ocorrendo nos últimos anos.  

No Plano Plurianual de Investimentos (PPA5), a Infraero participa de três 

programas, sendo um deles ligado a desenvolvimento de infraestrutura 

aeroportuária, na qual a atividade turística é citada como uma das beneficiadas do 

projeto. A empresa visa, por meio da execução de 40 ações, melhorar as condições 

de uso dos aeroportos do país, pelos seus passageiros e empresas ligadas ao 

transporte aéreo que também utilizam os serviços prestados pela Infraero por meio 

de seus aeroportos. Junto com a Anac, a Infraero representa atualmente o principal 

órgão gestor de aeroportos no país, inclusive auxiliando pequenos aeroportos como 

o Júlio de Belém em Parintins. Apesar de não fazer parte dos aeroportos 

administrados pela empresa, em momentos de maior fluxo de passageiros, como na 

festa dos bois, o aeroporto necessita dos conhecimentos técnicos e administrativos 

de um grande gestor para, dentro de suas possibilidades, oferecer o melhor serviço 

ao usuário (INFRAERO, 2008 (a)). 

Dentro dos parâmetros estudados sobre a infraestrutura aeroportuária no 

Brasil, vale ressaltar que independente da forma de administração, seja ela pública 

ou privada, é de extrema necessidade que haja um órgão regulador de todas as 

atividades exercidas pelos aeroportos. Dessa forma, é possível garantir os direitos e 

a qualidade dos serviços prestados aos usuários, além de ser o canal legal de 

comunicação entre os atores que compõem esta estrutura. 

  

2.4 ANAC 

 
A Agência Nacional de Aviação Civil iniciou suas operações em março de 

2006, com as funções de “planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas 

com a aviação civil”. Tais funções anteriormente eram de responsabilidade do 

Departamento de Aviação Civil (DAC). Enquanto o DAC era vinculado ao Ministério 

da Aeronáutica, a Anac se relaciona diretamente com o Ministério da Defesa, de 

forma que sua criação foi resultado de uma transformação mundial no sentido de se 

regular a prestação de serviços relacionados ao transporte aéreo. A mudança veio 
                                                
&"Plano Plurianual de Investimentos (PPA): Plano de investimentos do governo federal, elaborado no 
primeiro ano de mandato do Presidente da República e executado nos próximos quatro anos de 
mandato (MINISTÉRIO DA FAZENDO, 2010). 
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por conta do papel de regulador não ter se encaixado nas características do DAC, 

órgão militar que apresentava autonomia insuficiente (ANAC, 2008 (b)). 

 A agência classifica-se como um órgão independente do ponto de vista 

administrativo, além de apresentar uma estrutura jurídica e financeira própria para 

realizar suas operações. A Anac possui liberdade suficiente para tomar decisões de 

grande importância no âmbito do transporte aéreo, inclusive no que se relaciona 

com a infraestrutura aeroportuária, autorizando e regulamentando as concessões 

aeronáuticas e aeroportuárias, aprovando os planos diretores dos aeroportos, 

fiscalizando a administração e exploração dos aeroportos e principalmente garantido 

a defesa do consumidor do transporte aéreo. Todas essas ações ocorrem através da 

mediação dos atritos entre os prestadores de serviços aéreos e as infraestruturas 

aeronáutica e aeroportuária (ANAC,2008 (b)).  

 No entanto, o foco da Anac é a segurança das atividades operacionais dos 

serviços aéreos, baseado no trinômio segurança-regularidade-pontualidade. A 

agência também é responsável pelo fomento a concorrência, visando auxiliar o 

crescimento econômico do país. A preocupação em regular o setor da aviação civil 

se justifica pela relevância que este apresenta para vários setores econômicos, por 

meio do serviço de cargas e do movimento de passageiros, no caso da atividade 

turística (ANAC, 2008) 

No caso específico da infraestrutura aeroportuária, a Anac trabalha para evitar 

que os administradores aeroportuários monopolizem suas estruturas, concentrando 

a utilização dos aeroportos a poucas empresas, utilizando tarifas pouco atrativas 

para as companhias aéreas e os usuários. Ainda assim, existe uma dificuldade muito 

grande em se quebrar essa busca pela monopolização do setor. A Anac tem 

procurado ampliar o escopo de exploração do setor aeronáutico, porém, a principal 

dificuldade está na necessidade de descentralizar as próprias decisões da empresa.  

Ainda há no seio de sua administração formas trazidas do antigo Departamento de 

Aviação Civil (DAC) onde a gestão do setor apresentava uma estrutura militarizada e 

como consequência as decisões ocorriam de forma lenta (ANAC, 2008). 

 
2.5 AEROPORTOS REGIONAIS 

 
Entende-se como aviação regional a operação de voos regulares em cidades 

que apresentem tráfego de passageiros reduzido, utilizando aeronaves com 
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capacidade menor que cem passageiros (BETTINI, 2007). No Brasil, a aviação 

regional corresponde a 3% da receita gerada pela aviação no país. No ano de 2008 

dos 94 municípios que recebiam voos regulares apenas 13,6% eram municípios 

turísticos. Ainda segundo o estudo, a presença da atividade turística nos municípios 

aparece como um dos critérios que contribuem para o desenvolvimento da aviação 

regional, através da criação de novas rotas de voo pelas companhias aéreas 

(OLIVEIRA; SILVA, 2008 apud DEMANT, 2009). 

 Bettini (2007) aponta como dificuldades para o desenvolvimento do tráfego 

aéreo regional no Brasil, o difícil acesso a combustíveis, a concorrência com o 

transporte rodoviário, falta de renovação da frota de aeronaves ao longo dos anos e 

deficiência na infraestrutura dos aeroportos. Os custos de aquisição de novas rotas 

no mercado regional são altos, por conta dos grandes investimentos em 

infraestrutura que se fazem necessários, como melhoramento de pista e terminal de 

passageiros. Como consequência, os aeroportos que possuem poucas rotas 

acabam reduzindo sua rentabilidade, por conta do baixo movimento de passageiros 

e aeronaves, o que prejudica parte de sua receita que provém das taxas 

aeroportuárias. Dessa forma, pode-se afirmar que a infraestrutura é fator 

determinante no momento em que as empresas traçam seus planos de atuação em 

mercados diferenciados, como o regional (DEMANT, 2009). 

No período de 1998 a 2008, 384 municípios deixaram de receber voos 

regulares, dificultando o crescimento da aviação regional no país. Os grandes e 

médios aeroportos aumentaram suas operações enquanto os pequenos tiveram 

suas atividades reduzidas. Tal fato se deve principalmente à concentração das 

companhias nos aeroportos com maior oferta de passageiros, possibilidade de 

escolha de mercado que veio com a desregulamentação do transporte aéreo no 

Brasil. Sendo assim, os principais aeroportos do país operam acima da sua 

capacidade, enquanto os aeroportos regionais apresentam número reduzido de voos 

regulares, diminuindo sua funcionalidade (OLIVEIRA; SILVA, 2008 apud DEMANT, 

2009). 

O crescimento do setor aéreo regional depende de uma adequação dos 

aeroportos ao aumento da demanda e do interesse das companhias em ampliar 

suas rotas. Se não há segurança e conforto, não há como oferecer um serviço de 

qualidade ao passageiro, o que dificulta que as companhias queiram operar em 

pequenos aeroportos, que acabam ficando limitados por não investirem em 
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melhorias na sua infraestrutura. De 2007 a 2010 seria preciso gastar uma quantia 

entre R$10 bilhões e R$15 bilhões em melhorias nas instalações dos aeroportos. No 

entanto, está previsto um gasto de R$5,6 bilhões, quantia insuficiente para os altos 

custos de ampliação e manutenção dos aeroportos do país (OLIVEIRA, 2006 apud 

DEMANT, 2009). 

A saturação dos principais aeroportos do Brasil já vem dando sinais de que é 

preciso concentrar esforços no desenvolvimento dos aeroportos de pequeno porte. A 

companhia Azul, por exemplo, ficou impedida de operar nos aeroportos Santos 

Dumont (RJ) e Congonhas (SP) pela indisponibilidade de novas autorizações de 

voos (slots), buscando como alternativa o aeroporto de Campinas, no interior de São 

Paulo. Muitas empresas também optaram por ampliar suas rotas internacionais pela 

falta de aeroportos nos quais operar no país (ODILLA; MATAIS, 2008 apud 

DEMANT, 2009). Os aeroportos regionais se apresentam, então, como uma 

alternativa ao esgotamento de capacidade de operação dos grandes aeroportos do 

país. 
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3 PARINTINS E O TURISMO 
 

 

Este capítulo tem como objetivo fazer uma análise da atividade turística na 

cidade de Parintins a partir de suas características físicas, sociais e econômicas. 

Evidencia-se o fato do município ser, segundo o Ministério do Turismo/FGV, um 

destino indutor do turismo no país. 

 

3.1 PARINTINS: INDUTORA DO TURISMO REGIONAL 

 

 

A cidade de Parintins foi escolhida como um dos 65 municípios indutores do 

turismo no Brasil pela Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR6). De acordo 

com o Plano Nacional de Turismo, PNT (2007/2010), o principal critério para a 

escolha desses municípios foi o potencial de cada um para se transformar em 

destino turístico com padrão internacional de qualidade (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2007). Esses municípios deverão ser capazes de oferecer uma 

infraestrutura turística básica e projetar o país em nível internacional contribuindo 

para o desenvolvimento da atividade turística na sua região de influência. 

O PNT visa a partir do programa de regionalização do turismo, desenvolver a 

infraestrutura turística do país com base em práticas sustentáveis nas áreas 

ambiental, social, cultural e econômica, integrando as iniciativas pública e privada, 
                                                
'" Embratur: Autarquia do Ministério do Turismo, responsável pelas ações de marketing que irão 
promover e comercializar internacionalmente os destinos escolhidos pela Política Nacional de 
Turismo. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010 (g)) 
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além da sociedade civil organizada, no processo de conscientização da importância 

do investimento na atividade turística no país. 

O Ministério do Turismo investe recursos financeiros e técnicos e articula 

parcerias com outros órgãos públicos e empresas privadas para o desenvolvimento 

dessas cidades e das suas regiões de influência.  Em contrapartida, os municípios 

têm como função principal trabalhar na promoção dos roteiros e das regiões em que 

estão localizados. Dessa forma, as 65 cidades serão capazes de servir de modelo 

para os outros destinos do país e também contribuirão para o crescimento turístico 

das regiões. No estado do Amazonas, os municípios escolhidos foram Manaus, 

Barcelos e Parintins. Este faz parte, ainda, do pólo Sateré (Figura 2) do Programa 

para o desenvolvimento do ecoturismo na Amazônia legal (PROECOTUR), definido 

pelo Ministério do Turismo e do Meio Ambiente, juntamente com as cidades de 

Nhamundá, Barreirinha, Boa Vista dos Ramos e Maués (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2007; MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008 (c)). 

 

 
Figura 2: Municípios do Pólo Sateré 
Fonte: Turismo Sustentável no Pólo Sateré, 2008. 
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Para auxiliar no mapeamento de cada um dos 65 municípios indutores do 

turismo no Brasil, o Ministério do Turismo, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o 

Serviço Brasileiro de Apoio as micro e pequenas empresas (Sebrae) realizaram, em 

2008, um estudo de competitividade desses destinos, que vem sendo atualizado 

anualmente desde então. 

Segundo Crouch e Ritchie (1999), a competitividade de determinado local 

deve ser vista pela gestão pública como um todo e não dividida em unidades, de 

acordo com uma determinada atividade econômica. O que deve ser levado em 

consideração é que a administração pública, as empresas e sociedade em geral 

precisam abordar os diversos elementos que compõem o produto turístico, incluindo 

aqueles que não são especificamente utilizados apenas para tal atividade. Segundo 

este conceito, o estudo debruçou-se sobre aspectos relacionados à infraestrutura 

em geral, turismo, políticas públicas, economia e sustentabilidade. Todos os itens 

avaliados foram convertidos em pontos que indicaram o nível de competitividade 

atual de determinado município, além de apontar suas fraquezas e virtudes 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). 

Entre as cinco macrodimensões definidas no estudo de competitividade está a 

infraestrutura de acesso, ratificando a relevância do modo aéreo para a atividade 

turística. O estudo avalia não apenas a existência de um aeroporto no município 

indutor ou próximo a ele, mas também sua capacidade em relação a voos e as 

companhias aéreas que operam regularmente para o destino. Outras características 

dos aeroportos, como existência de um centro de atendimento ao turista, lojas, 

restaurante, locadoras de veículos, serviços bancários e de câmbio e uma ouvidoria 

para atendimento dos usuários também são consideradas (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2007). 

No caso de Parintins, segundo os resultados do estudo de competitividade do 

ano de 2009 (Figura 3), o município atingiu pontuação 35,3 no quesito acesso, 

indicando que ouve discreta melhora em relação a 2008, quando este número era 

32,2. Numa escala que vai de 0 a 100 e se divide em cinco níveis, em ordem 

crescente de pontuação, a acessibilidade em Parintins se classificou no nível dois.  

Mesmo que esta pontuação tenha obtido uma melhora no ano que se passou, vale 

ressaltar que depois do quesito marketing, que obteve nota 21,5 no ano de 2009, o 

acesso foi o segundo pior item do município na avaliação do Ministério do Turismo, o 
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que indica a necessidade de investimentos nos modos de transportes utilizados para 

se chegar a cidade.  Na comparação com as outras cidades que não são capitais de 

estado, Parintins se encontra bem abaixo da média de 49,7 pontos (MINISTÉRIO 

DO TURISMO, 2009 (b)). 

 

 
Figura 3: Resultado do estudo de competitividade do município de Parintins. 
Fonte: FGV/Mtur/SEBRAE, 2009. 
 

 

Os resultados dos seguidos estudos sobre competitividade visam ajudar o 

Ministério do Turismo a desenvolver, juntamente com os órgãos estaduais, 

municipais, trade turístico e comunidade, soluções para os problemas que dificultam 

o desenvolvimento do turismo na região. 

Conhecer a estrutura turística de Parintins se faz necessário para que 

possamos julgar as reais necessidades da ilha no que diz respeito a investimentos, 

além de destacar suas potencialidades, confirmando seu papel de destino indutor do 

turismo no Brasil. Para fins de entendimento, o conceito de infraestrutura turística 

definido por Margarita Barretto (2000) engloba um conjunto de componentes, dentre 

os quais alguns são relativos a estrutura física e de serviços que uma cidade oferece 

ao seu cidadão, juntamente com alguns elementos específicos da atividade turística. 

Dessa forma, o acesso, a infraestrutura urbana, os equipamentos turísticos 
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(hospedagem, agências de viagem, transportadoras) e os equipamentos que não 

beneficiam apenas a atividade turística, mas se fazem necessários para a existência 

da mesma (hospitais, segurança, entretenimento...) compõem essa infraestrutura da 

qual o turismo depende para se desenvolver em uma região.  

 

3.2 ATRATIVOS NATURAIS 

 

O município é contemplado com atrativos naturais que podem ser explorados 

turisticamente de diversas maneiras. Situado numa região de várzea, apresenta uma 

estrutura geofísica composta por lagos, paranás, igarapés e igapós, oferecendo ao 

turista a possibilidade de contemplar a natureza, praticar pesca, esportes náuticos e 

percorrer suas trilhas (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008 (a)). 

Os rios de água escura Uaicurapá e Mamuru, localizados ao sul da ilha, são 

propícios para a pesca esportiva. Na época da vazante (agosto a fevereiro), o lago 

Uaicurapá forma praias de areias brancas e água escura, sendo as mais famosas as 

de Itaracuera e do Varre Vento. Muitos festejos de verão são realizados nessas 

praias, sendo o mais conhecido o da Itaracuera, onde acontece o famoso festival de 

verão realizado no mês de setembro (PARINTINS, 2010 (g)). 

Entretanto, apesar do potencial turístico destas praias, que se destacam pelas 

suas belas paisagens, a estrutura para a visitação, montada pelos próprios 

moradores da região apenas durante a alta temporada, é muito precária. O local é 

isolado e faltam restaurantes, lanchonetes, banheiros e coleta de lixo (MINISTÉRIO 

DO TURISMO, 2008 (c)). 

Os lagos mais frequentados pelos turistas são os Aninga, Parananema e 

Macurany, ideais para quem pratica o ecoturismo e a pesca esportiva. Há oferta de 

passeios de barco e a opção de se hospedar em um resort na ilha formada pelo lago 

Parananema. O grande atrativo do conjunto de lagos fica com o Macurany. 

Protegido por lei ambiental, o lago é local de reprodução de peixes e pássaros, 

sendo considerado um dos mais bonitos da região (PARINTINS, 2010 (g)). 

O braço de um dos rios da região da Serra de Parintins forma o Lago da 

Valéria, na comunidade de Santa Rita da Valéria, um dos grandes atrativos da 

região pela sua quantidade de vales e possibilita o contato direto com a natureza por 

meio de lagos, igarapés, espécies raras de orquídeas e árvores de grande porte. No 

caminho para a serra, a população local construiu uma trilha em uma floresta de 
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terra firme com vista para o lago grande que faz parte do paraná de Parintins e do 

rio Amazonas( PARINTINS, 2010 (g);MINISTÉRIO DO TURISMO,2008 (c)). 

Ainda na comunidade de Santa Rita, há uma vasta região de patrimônio 

arqueológico que ainda carece de pesquisa científica e investimentos em 

conservação. A própria comunidade trabalha em prol da preservação dos artefatos, 

inclusive expondo-os no Centro de Referência Cultural da região. Os atrativos 

históricos não são os pontos fortes da região, mesmo assim, há algumas 

construções religiosas que podem ser exploradas turisticamente no perímetro 

urbano da ilha, como a catedral Nossa Senhora do Carmo, projetada na Itália, e a 

Igreja do Sagrado Coração de Maria, construída em 1883 (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2008 (c)). 

A localização da Ilha de Parintins favorece o acesso a outros municípios com 

potencial para a exploração do ecoturismo como forma de desenvolvimento 

econômico. Pensando nisso, a prefeitura da cidade investiu na construção de um 

complexo de esporte e lazer no bairro de Aninga, na zona oeste da cidade, como 

forma de também captar a demanda do mercado de ecoturismo (PARINTINS, 2010 

(g)). 

 

3.3 CULTURA: O BOI E OUTROS ATRATIVOS LOCAIS 

 

A riqueza cultural do município é representada por seu famoso festival 

folclórico, que acontece todos os anos, no último final de semana do mês de junho. 

Apesar da atividade principal da Ilha ser a pecuária, os bois de pano, como são 

chamados pelos moradores, o evento contribui com 60% do PIB do município em 

apenas três dias de festas (PATRÍCIO, 2007). Durante a visita da pesquisadora a 

Parintins, foi possível constatar como é grande o envolvimento da população com a 

disputa entre os bois Caprichoso e Garantido. A rivalidade perdura todo o ano e se 

reflete na ostentação das cores, azul e vermelho, nas casas e roupas dos locais, 

indicando o apoio ao lado Garantido ou Caprichoso, respectivamente.   

A fim de não ficar exclusivamente representada pelo Boi, a prefeitura local 

busca contemplar a cidade com outros eventos que fujam um pouco da questão do 

Boi. O que se observa no calendário de eventos do município é a presença de 

manifestações variadas, envolvendo religião, arte e meio ambiente. Grande parte 

desses eventos é regional, com público abaixo de 10 mil pessoas, o que indica que 
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o grande atrativo cultural da cidade se concentra no festival folclórico e nos eventos 

relacionados, como a apresentação dos bois miniaturas, o Boi mirim e o festival de 

toadas, estilo musical que caracteriza as apresentações dos bois durante o festival 

(AMAZONASTUR, 2008 (c)). 

Os destaques entre os eventos que fogem da temática do boi são a Festa da 

Padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo, que chega a atrair 35 mil pessoas; a 

Feira do Homem do Norte, que chega a receber 30 mil visitantes, sendo considerada 

a maior exposição agropecuária do interior do estado; e o Carnailha, que depois do 

Boi é a festa que mais atrai público para a ilha (AMAZONASTUR, 2008 (b)). 

Não obstante, os grandes investimentos culturais de Parintins seguem 

voltados para os bois, com o objetivo de perpetuar a tradição, que traz visibilidade 

internacional para a ilha amazônica. Durante entrevista com a subsecretária de 

turismo, Karla Viana, ficou claro o empenho do governo municipal, por meio de uma 

série de atividades, para que a festividade não seja esquecida no resto do ano. 

Entre elas estão o projeto “No ritmo da toada” e a distribuição de discos dos bois 

Caprichoso e Garantido em bares e restaurantes da cidade. 

A infraestrutura que Parintins oferece para receber os turistas está longe de 

ser a ideal, e as razões passam por diversos aspectos, que influenciam não somente 

quem a está visitando, como também a própria vida do parintinense. 

Os desafios de Parintins são reconhecidos pelas autoridades que administram 

a cidade. A própria subsecretária de turismo enumerou algumas questões ligadas à 

infraestrutura que precisam ser trabalhadas pelo governo: falta de saneamento 

básico; deficiência na rede de abastecimento de água e luz; relacionamento com o 

trade turístico, incluindo a regulamentação das empresas; falta de uma UTI na 

cidade; a má localização do aterro sanitário, que prejudica a operação do aeroporto 

Júlio Belém; e o próprio acesso que foi tido como o principal problema apontado no 

estudo de competitividade, segundo Karla Vianna. 

A estrutura hoteleira da cidade é a maior do pólo Sateré, com mais de 10 

hotéis e pousadas de pequeno e médio porte. O destaque é o projeto cama & café, 

que funciona desde 1997 e conta com 42 residências associadas, nas quais foram 

construídas no mínimo duas suítes padrão para atender a demanda que lota a 

cidade durante o festival folclórico. Mesmo com a implantação do projeto, o número 

de leitos ainda é insuficiente para a quantidade de pessoas que visitam a cidade na 

época do festival. Sendo assim, os barcos são muito utilizados como meio de 
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hospedagem durante a festa (AMAZONASTUR, 2010; MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2008 (c)). 

No que diz respeito à infraestrutura de alimentação, Parintins também 

apresenta deficiências, principalmente em relação ao espaço físico pouco 

convidativo das instalações existentes e atendimento. Frequentemente bares e 

lanchonetes se encontram fechados justamente na hora do almoço, assim como 

grande parte do comércio local, fato não muito raro em pequenas cidades do interior 

do país. Os estabelecimentos são de pequeno e médio porte, e não há nenhum 

restaurante que comporte mais de 100 pessoas (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008 

(c)). 

A ilha conta com os serviços de seis agências/operadoras de turismo, que 

focam sua atuação no festival folclórico e na temporada de cruzeiros, trabalhando 

apenas com o turismo emissivo no resto do ano. A cidade possui ainda um posto de 

informações turísticas da Amazonastur e diversas feiras de artesanato, cujos temas 

principais são o boi-bumbá e a exuberante natureza da Amazônia (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2008 (c)). 

Para uma pequena ilha situada no meio da Amazônia, a oportunidade de se 

desenvolver economicamente por meio do turismo faz com que a cidade assuma um 

compromisso de se aperfeiçoar. Para esse aperfeiçoamento se faz necessário 

conhecer o tipo de demanda turística que a cidade vem recebendo, a fim de que 

políticas públicas sejam traçadas para que a cidade receba este turista da melhor 

maneira possível.        

 

3.4 O FLUXO TURÍSTICO 

   

Parintins recebe a maior parte do fluxo turístico anual em apenas um evento, 

a festa dos bois, e concentra esforços para conhecer a demanda efetiva do evento, 

que não precisa ser persuadida a ir ao festival, pois já participa ou participou dele. 

Junto com os governos estadual e federal, Parintins vem buscando conhecer as 

expectativas desse fluxo, sua avaliação sobre o que a cidade oferece como 

infraestrutura para a festa, e o perfil socioeconômico dos turistas, de forma a captar 

identificar oportunidades e solucionar as deficiências que afetam negativamente o 

festival folclórico. Há oito anos consecutivos, a Amazonastur vem desenvolvendo a 
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pesquisa socioeconômica e turística da festividade (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2010 (a)). 

Uma das principais mudanças detectadas diz respeito aos maiores emissores 

de turistas para a cidade. Nos três últimos anos, a festa vem perdendo o seu caráter 

regional e atraindo público de outros estados e países. Em 2007, Manaus, Santarém 

e Itacoatiara, cidades do estado do Amazonas, foram as que mais trouxeram turistas 

para a cidade. Em 2009, o destaque ficou para Rio, São Paulo e Brasília que 

entraram na lista de grandes emissores. Países como Inglaterra, Itália e EUA 

também marcaram presença na festa (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010 (a); 

AMAZONASTUR, 2007 (a)). 

A secretaria de turismo acredita que essas mudanças vêm ocorrendo por 

conta da parceria com o Ministério do Turismo e a Amazonastur. Nesse contexto foi 

desenvolvido um trabalho de divulgação da festa em outros estados e países, 

inclusive durante esta última Copa do Mundo, na África. A secretaria também 

destaca o fato da cidade ser roteiro de transatlânticos, recebendo em média 24 

navios de diversas bandeiras entre os meses de outubro e abril. O alto custo da 

Amazônia como destino turístico também influencia o aumento da renda informada 

pelos visitantes, sugere a secretaria. 

O afluxo de visitantes mais exigentes que o tradicional público da região e a 

avaliação anual como destino indutor salientam os problemas ligados à questão da 

infraestrutura geral e turística de Parintins. Investimento e ações conjuntas com o 

governo estadual e federal são necessários para melhorar a qualidade de vida da 

população e enriquecer a experiência do visitante, a fim de atender os novos turistas 

e captar nova demanda para a ilha amazônica.       

 

3.5 INVESTIMENTOS 
 

No contexto de crescimento do fluxo turístico a Amazônia, conforme afirma a 

subsecretária de turismo Karla Viana7, Parintins possui uma posição privilegiada, já 

que, sendo um dos 65 destinos indutores do turismo no Brasil, têm prioridade nos 

investimentos do Ministério do Turismo no Estado. 

                                                
(" Conforme entrevista cedida pela subsecretária de turismo de Parintins, Karla Viana, em 19 de 

agosto de 2010. 
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Os investimentos de ordem financeira ligados a infraestrutura e serviços são 

os mais importantes e complexos a serem captados, pois demandam quantias 

elevadas e geralmente esbarram nos interesses políticos dos governos. Na tentativa 

de colaborar com o desenvolvimento sustentável do turismo, o Banco da Amazônia 

vem financiando os pequenos e médios empreendimentos turísticos cadastrados no 

Ministério do Turismo, a partir de linhas de crédito com baixas taxas de juros e bons 

prazos de pagamento. O incentivo ao turismo doméstico na Amazônia recebe o 

auxílio do banco por meio do programa Amazônia turismo pessoal, concedendo 

crédito a pessoas físicas que desejam viajar pelo estado (BANCO DA AMAZÔNIA, 

2010). 

Nos planos orçamentários do Banco para o ano de 2010 se pretende aplicar 

algo em torno de R$ 65 milhões no turismo da Amazônia, sendo o estado do 

Amazonas o mais beneficiado, com R$ 35,28 milhões em investimentos, onde 60% 

desses recursos serão aplicados nas micro e pequenas empresas. A meta financeira 

global, que inclui infraestrutura, turismo, comércio e serviços, e cultural é de R$ 

1.113.000,40. Dentro da área de infraestrutura, o relatório do Banco da Amazônia 

considera que há falta de aeroportos, deficiência na logística aérea, altos custos dos 

voos e das taxas aeroportuárias, no entanto, não menciona em seu plano de 

incentivo nenhum investimento nesta área, privilegiando apenas a navegação 

marítima (BANCO DA AMAZÔNIA, 2010). 

 Sendo assim, após discorrermos sobre a relevância turística de Parintins, 

bem como os investimentos turísticos que vem sendo priorizados na região, 

podemos relacioná-los com a questão da infraestrutura do aeroporto da cidade, na 

sua função de facilitador de acesso aos turistas que visitam o referido destino. 
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4 INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E A FESTA DE PARINTINS 
 
 
 Conhecer melhor a questão da infraestrutura aeroportuária de Parintins e sua 

relação com a festa dos bois é o objetivo deste capítulo.  Com base nesse 

aprofundamento e na dinâmica do festival folclórico serão apontadas as 

necessidades do aeroporto da cidade, que apresenta papel de destaque no cenário 

da festa dos bois. 

 

4.1 O FESTIVAL 

 
 O festival folclórico de Parintins é um forte indicador da capacidade que a 

Amazônia possui de estabelecer contato entre a sua cultura tão particular e o mundo 

exterior, tornando-a objeto de curiosidade e admiração de quem tem a oportunidade 

de apreciar lendas, narrativas e personagens que fazem parte da história da região e 

povoam o imaginário de seus habitantes. Sendo assim, é relevante que se conheça 

a dinâmica da famosa festa dos bois, que dá a ilha de Parintins a oportunidade de 

sair do isolamento e se mostrar para o mundo. 

 O enredo em torno do desejo de uma grávida em comer língua de boi é a 

temática principal do festival. Buscando satisfazer Catirina, pai Francisco mata o boi 

de seu amo e é condenado à morte, sendo salvo por um pajé e um padre, que 

utilizando forças e personagens místicos, enriquecem ainda mais as apresentações. 

A lenda do boi–bumbá, que foi trazido pelos imigrantes nordestinos e se misturou 

com elementos da cultura amazônica, logo virou brincadeira de rua e motivo de 

disputa saudável entre os moradores da cidade. A brincadeira em torno dos bois 

Garantido e Caprichoso foi tomando maiores proporções e se organizando, de modo 

que atualmente o festival é realizado em um espaço próprio, chamado de 
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Bumbódromo, que chega a receber até 30 mil pessoas durante o último final de 

semana  do mês de junho, data da festividade (MEIRELLES FILHO, 2004). 

  Segundo Luci Santos 8, gerente de eventos do interior do estado, o evento, 

que ocorre anualmente, é organizado pela Secretaria de Estado de Cultura do 

Amazonas, desde que esta foi separada da Amazonastur, a Secretaria de Turismo 

do Estado. Quase todos os serviços prestados dentro do bumbódromo são 

terceirizados, passando por processo de licitação anual. A função da secretaria é 

coordenar as empresas que prestam tais serviços, principalmente os operacionais, 

ligados à recepção, limpeza, venda de ingressos e segurança particular, além de 

reunir todos os outros órgãos que também auxiliam na operação e manutenção do 

evento, como a Polícia Militar, Infraero, Marinha e Capitania dos Portos, a fim de que 

se conheça o trabalho que será realizado por cada um e suas respectivas 

necessidades durante o período da festa. Ao final de cada dia um relatório é gerado 

por cada um desses órgãos, apontando pontos fortes e fracos em relação a cada 

atividade realizada. Dessa forma, um relatório final vai destacar as adequações 

pelas quais a festa precisa passar em cada uma das questões apresentadas pelos 

órgãos envolvidos. Tais relatórios darão uma visão macro da influência do festival e, 

junto com o PNT, auxiliará na projeção de futuras ações que beneficiem o evento e o 

turismo local. 

  A Secretaria de Cultura afirma que o custo da festa gira em torno de 20 

milhões de reais. Esta quantia provém da verba do governo do estado, da venda de 

ingressos e das empresas que patrocinam o evento. A Coca- Cola, por exemplo, já 

investiu mais de R$60 milhões em 16 anos de festa, tornando-se a maior 

patrocinadora do festival. Cada boi recebe aproximadamente sete milhões para a 

realização das apresentações. O restante do valor investido cobre as despesas com 

infraestrutura e logística da cidade durante o evento, responsabilidades do governo 

estadual e municipal.    

 A Amazonastur tem uma pequena participação no festival, atuando apenas 

como parceira na divulgação da festa, investindo nos formadores de opinião como 

                                                
)" Entrevistada no dia 20 de agosto de 2010 na sede da Secretária de Cultura do Estado do 
Amazonas. 
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propagadores do festival em nível nacional e internacional, conforme informa a 

gerente de programas e projetos da empresa, Elisia Vasconcelos9. 

  Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, o festival começa a movimentar 

a cidade logo no início do ano, com os ensaios dos bois, a divulgação e os 

preparativos para a festa. Os primeiros passos são as reuniões periódicas com a 

iniciativa pública e privada para se discutir a logística do festival. Por ser um 

município pequeno, mas que chega a receber um fluxo de turistas em torno de 70 

mil pessoas em um período inferior a uma semana, Parintins precisa se dedicar à 

adequação de toda a infraestrutura básica, o que inclui abastecimento de água, 

energia elétrica, aumento do número de leitos nos hospitais, aumento do efetivo 

responsável pela segurança, entre outros, para suportar o fluxo de pessoas que 

invadem a cidade durante o festival.    

 Além disso, uma grande preocupação das autoridades está na capacitação da 

mão de obra, composta em grande parte pelos moradores da cidade. Por se tratar 

de uma festa temporária, esses trabalhadores precisam estar preparados para 

receber uma demanda muitas vezes de alto poder aquisitivo e de exigência. Dessa 

forma, afirma a Secretaria de Turismo, por meio de parcerias com Sebrae, Ministério 

do Turismo e Governo do Estado do Amazonas oferece diversos cursos de 

qualificação, principalmente para cidadãos que vão atuar em bares e restaurantes e 

na área hoteleira.  

A festa gera empregos indiretos de diversos tipos, principalmente na área de 

comércio de alimentos e bebidas, e artesanatos. A rede hoteleira também oferece 

oportunidades, pois permanece, basicamente, com quase 100% de ocupação 

durante a festividade, com destaque para o fato de que a maioria dos leitos são 

negociados por meio de pacotes de agências de viagens (Parintins, 2007 (f)). Já as 

agremiações do Garantido e Caprichoso chegam a empregar cerca de 400 pessoas, 

já no início do ano, para auxiliar na montagem das apresentações (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2008 (c)). Há de se convir que além dos benefícios com a geração de 

emprego para a população local, há o ganho com a relação entre os moradores e os 

turistas, que além da festa, podem usufruir dos atrativos naturais da ilha.  

O festival folclórico de Parintins causa mudanças significativas na dinâmica da 

cidade, de forma que todos os elementos que fazem parte de sua infraestrutura são 

                                                
*" Entrevistada no dia 20 de agosto de 2010 na Secretaria de Turismo do Estado do Amazonas 
(Amazonastur). 
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adaptados para receber o fluxo gerado pela festa, o que inclui os meios de acesso à 

ilha, com destaque, para o aeroporto Júlio Belém.  

 
4.2 ESTRUTURA DO AEROPORTO JÚLIO BELÉM 

 
 Em praticamente todos os documentos relacionados ao festival folclórico da 

cidade, o aeroporto Júlio Belém (Figura 4) é lembrado por sua importância como 

facilitador de acesso e deslocamento da população e, principalmente, como objeto 

de influencia para o aumento da demanda turística da cidade.   

 
        Figura 4: Aeroporto Júlio Belém 
         Fonte: acervo pessoal 

 
          
 Construído em 1978 pela Comissão de Aeroportos da Região Amazônica 

(COMARA)10, o aeroporto somente foi homologado pelo Departamento de Aviação 

Civil (DAC), hoje Anac, 21 anos depois, passando desde então por diversas 

reformas, sendo a última e maior delas realizada nos anos de 2009 e 2010. Naquela 

ocasião, houve grande troca e aquisição de equipamentos, recapeamento da pista 

de pouso de decolagem, além de pequenas melhorias no terminal de passageiros, 

com a instalação de climatizadores e internet wi-fi (AEROPORTO JÚLIO BELÉM, 

2010 (c)). A sala de embarque de passageiros foi ampliada e reformada para 

oferecer maior conforto ao passageiro, e contou também com a aquisição de um 

aparelho de raio X. Tais mudanças vieram principalmente na busca de atender os 

requisitos de segurança e conforto dos serviços aéreos exigidos pela Anac. 

                                                
!+"COMARA: Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, criada pelo Ministério da Aeronáutica na 
década de 50, com o objetivo de desenvolver e dar apoio aos aeroportos da região amazônica, desde 
que sejam relevantes para o Comando da Aeronáutica. (COMARA, 2010) 
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Figura 5: sala de embarque 
Fonte: Acervo pessoal 
 

 
Figura 6: Raios X 
Fonte: Acervo pessoal 
 

 

 O aeroporto, onde embarcam e desembarcam, em média, 3000 passageiros 

por mês, movimentando 308 pousos e decolagens opera, normalmente, aviões de 
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pequeno porte, como os ATR-42, com capacidade para até 50 passageiros. Há 

quatro voos regulares com origem e destino em Manaus e diários da empresa TRIP, 

que opera também em code-share 11com a TAM linhas aéreas (AEROPORTO 

JÚLIO BELÉM, 2010 (c)). O aeroporto se destaca também por servir outros 

municípios do Pólo Sateré, que não possuem voos regulares ou não dispõem de 

infraestrutura aeroportuária, como as cidades de Nhamundá e Boa Vista do Ramo. 

Esse fato indica sua influência não apenas no turismo local, como também na região 

em torno da ilha (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008 (c)). 

 O fluxo de embarques e desembarques aumenta consideravelmente durante 

o festival folclórico, exigindo esforços da administração para se adequar às 

exigências do órgão regulador (ANAC) e do Ministério de Defesa. Sua infraestrutura 

é ideal para a capacidade que opera normalmente, dispondo de equipamentos de 

segurança novos e um terminal de passageiros. No entanto, a festa dos bois 

acarreta uma verdadeira mudança na adequação desse aeroporto. Nestas ocasiões 

a infraestrutura é insuficiente para receber o número de passageiros e aeronaves 

que o evento atrai. O terminal de passageiros (Figura 7) não consegue comportar o 

número de turistas que chegam à cidade nesse período, assim como a área de 

desembarque (Figura 8), que por não dispor de esteira de bagagens, acabada 

atrasando a saída dos passageiros e provocando tumultos, segundo a administração 

do aeroporto. 

 

                                                
!!"Code share: Acordo companhias aéreas com o intuito de que haja compartilhamento de assentos 
entre as mesmas. (RAGAZZO, 2006) 
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Figura 7: Terminal de passageiros 
Fonte: Acervo pessoal. 
 

 
Figura 8: Desembarque de passageiros 
Fonte: Acervo pessoal 
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Por meio de relatórios fornecidos pela administração do aeroporto, podemos 

constatar o aumento no movimento de passageiros durante o festival. No ano de 

2009, por exemplo, no período de 21 a 29 de junho (nove dias), o número de 

embarques e desembarques foi de 12.166 (média de 1350 pax/dia), quatro vezes 

maior que o movimento mensal do aeroporto, sendo que 82% dos voos foram 

comerciais e 88 aeronaves tinham capacidade para mais de 100 passageiros. No 

festival de 2010, os números se referem a um período maior, de 19 de junho a 

primeiro de julho (13 dias). Com quatro dias a mais de contagem, os resultados 

renderam uma movimentação de 15.741 passageiros (média de 1210 pax/dia), 

sendo a TRIP e a Gol as empresas que mais operaram no aeroporto, por meio de 

voos fretados por agências de viagens. Nota-se também que, nos dois anos, o 

número de embarques é sempre maior que o de desembarques. Este fato ratifica a 

afirmação do supervisor do aeroporto, Cléber Oliveira12, de que grande parte do 

público do festival prefere chegar a Parintins de barco e voltar de avião, o que se 

justifica pela oportunidade de se contemplar o rio Amazonas e sua exuberante 

natureza (PARINTINS, 2009 (d); 2010 (h)). 

 O aeroporto Júlio Belém se apresenta então, como uma vantagem em relação 

ao acesso a Parintins. Por se tratar de uma ilha, não dispondo de transporte 

rodoviário, o modo aéreo se torna mais uma opção além do transporte aquaviário. 

Dessa forma o aeroporto é capaz de atrair uma demanda de turistas que buscam 

mais conforto, rapidez e que tem um poder aquisitivo maior, e acabam consumindo 

mais durante o festival, aumentando, assim, a receita da cidade com o evento.     

 Os números apurados pela administração do aeroporto auxiliam no 

planejamento de ações para o período da festa.  São estabelecidas parcerias com 

órgãos responsáveis pela manutenção e segurança do aeroporto, além do 

fornecimento de equipamentos que vão auxiliar a administração na melhoria da 

prestação de serviços para o usuário. 
 
 

 

                                                
!#"Conforme entrevista com Cléber Oliveira, supervisor do aeroporto Júlio Belém, em 18 de agosto de 
2010. 
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4.3 DINÂMICA AEROPORTUÁRIA DURANTE A FESTA 

 

 De acordo com Cléber Oliveira, durante o período do festival, o aeroporto, que 

conta com 32 funcionários fixos, estabelece parcerias com a Infraero, Polícia 

Federal, CINDACTA IV, Anvisa, Anac, além de parte do efetivo do Corpo de 

Bombeiros de Manaus, que montam operações especiais e estudam 

antecipadamente as necessidades do aeroporto nas suas áreas de competência.  

 A Infraero, apesar de não administrar o aeroporto, função que cabe ao 

governo municipal, oferece treinamento para o estacionamento de aeronaves e o 

credenciamento dos funcionários que trabalharão durante o período da festa. Já o 

CINDACTA IV se responsabiliza pelo serviço de controle de tráfego aéreo, que se 

faz necessário devido ao grande número de aeronaves que operam neste período, 

enviando controladores de tráfego aéreo e pessoal da área de segurança de 

instalações aeronáuticas, garantindo a segurança do espaço aéreo e dos usuários. 

 O aeroporto, durante a festa, passa a ter considerável fluxo aéreo, com a 

operação de outras companhias, como Gol e Total, além de novos voos fretados da 

TRIP e presença de aviões particulares, que neste ano representaram 8% do 

movimento de aeronaves no aeroporto (PARINTINS, 2010 (h)). Consequentemente, 

para prestar bons serviços para seus passageiros, as companhias trazem ou 

contratam temporariamente funcionários para desempenhar as funções que são de 

sua responsabilidade: atendimento de check-in, controle de bagagem; embarque e 

desembarque de passageiros. Isso acarreta alterações também na movimentação 

de funcionários do aeroporto durante a festividade. A administração afirma que o 

aeroporto chega a contratar 40 pessoas, estimando a geração de 100 vagas 

temporárias durante o festival, a grande maioria, destinadas a cidadãos 

parintinenses.  

Apesar de sofrer com a sazonalidade do fluxo turístico a administração 

confirma que há interesse por parte das companhias aéreas em operar vôos 

regulares para a cidade. No entanto, as dificuldades pelas quais o aeroporto passa, 

que vão desde falta de equipamentos aeronáuticos até ao perigo aviário13causado 

pela proximidade com o lixão da cidade, impede que o interesse se transforme em 

realidade. Dentro do contexto dos apoios que o aeroporto recebe, a COMARA tem  

                                                
!$"Perigo aviário: risco de colisão entre aeronave e aves, no solo ou no espaço aéreo, causando 
acidentes. (PEREIRA,2008) 
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papel de destaque, pois grande parte dos investimentos e benefícios adquiridos são 

financiados pela comissão. Sendo assim, a administração do aeroporto também se 

utiliza do relacionamento que tem com o órgão para reivindicar melhorias na 

infraestrutura aeroportuária junto aos governos estadual e federal. 

Os esforços para melhorar as condições do aeroporto Júlio Belém, sem 

dúvida, estão atrelados à consciência de cada órgão em relação à importância e 

poder de influência que este exerce sobre o município e a região que o cerca. A 

Secretaria de Turismo, assim como a Amazonastur e a administração do aeroporto, 

compartilham a mesma opinião: o festival depende do aeroporto para continuar 

crescendo e beneficiando econômica e socialmente a população da região. Além 

disso, ele se apresenta como importante fator para a redução do isolamento 

geográfico da ilha.  

A vantagem que o aeroporto possui em relação ao modo fluvial na região é 

significativa, pois, reduz-se o tempo de duração do deslocamento para o município 

oferecendo conforto e segurança. O trajeto Manaus - Parintins, por exemplo, dura 

em média uma hora de avião, enquanto chega-se a passar 24 horas dentro de um 

barco com destino a ilha. Entretanto, Cléber Oliveira acredita que o problema está 

no fato de que o preço de uma passagem área para Parintins pode ficar acima da 

possibilidade de compra dos usuários, inclusive na baixa estação. Mesmo se 

levando em consideração que os voos regulares para o município realizam diversas 

escalas em outras cidades, o que deveria baratear o preço do trajeto, o crescimento 

do setor é prejudicado pelas altas tarifas praticadas pelas empresas dentro e fora do 

período do festival. 

Segundo Cléber Oliveira, o aeroporto poderia ser uma alternativa para a 

chegada de novos turistas na região, pela sua proximidade com a capital Manaus e 

com outros estados, como o Pará. Acredita-se que a facilidade acesso 

proporcionada pela existência de um aeroporto na ilha surtiria efeito no aumento de 

fluxo turístico principalmente durante grandes eventos como a Copa do Mundo e as 

Olimpíadas. No entanto, interesses políticos e questões financeiras comprometem 

os esforços da administração em desenvolver o aeroporto, já que, por apresentar 

orçamento limitado, o município depende dos investimentos de outras esferas 

públicas e nem sempre o aeroporto é colocado como prioridade pelos órgãos 

estaduais e federais. 
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A grande dificuldade enfrentada atualmente está relacionada ao lixão da 

cidade, que está localizado a 2500 metros da pista do aeroporto. Por conta desta 

proximidade há o perigo constante de colisão entre as aeronaves e as muitas aves 

que sobrevoam o aterro. A administração do aeroporto, assim como a Secretaria de 

Turismo, afirma que o problema já vem sendo discutido com governo federal e 

estadual desde 2008, havendo um projeto para transferir a área do lixão para as 

proximidades de uma pequena comunidade da ilha. A COMARA, que realizou o 

estudo, trazendo uma equipe técnica para a avaliação do local, se dispôs a custear o 

projeto, avaliado, segundo Cléber Oliveira, em seis milhões de reais. No entanto, a 

execução da obra foi vetada pelo governo do estado, que assumiu a 

responsabilidade, perante o Ministério Público, de construir o aterro sanitário. 

A situação preocupa o município, já que o aeroporto acabou fechado para 

operações em meados de setembro deste ano, por meio de ação judicial, pelo não 

cumprimento de normas de segurança e de adequação da infraestrutura estipuladas 

pela Anac. A resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

estabelece que um aterro sanitário fique a uma distância de pelo menos 13 

quilômetros da região do aeroporto, o que segundo o município, é inviável devido à 

ilha não possuir uma área que esteja longe do aeroporto e tenha esta extensão. 

Como consequência houve cancelamento dos voos comerciais e de empresas 

prestadoras de serviços, como correios e bancos, além do transporte de passageiros 

que fazem tratamentos em hospitais da capital. Tais acontecimentos trouxeram 

reflexos para a economia da cidade, que vem sofrendo perdas financeiras desde o 

fechamento do aeroporto (PARINTINS, 2010 (a)). 

A atividade turística também sofreu impactos com o fechamento do aeroporto. 

A rede hoteleira apresentou taxa de ocupação zero. Houve cancelamento de grande 

parte de suas reservas e as agências de viagens deixaram de comercializar pacotes 

para o destino. A falta da demanda que desembarca no aeroporto da cidade acabou 

trazendo impactos para os setores de serviços dos quais depende o turismo. O 

serviço de táxi, por exemplo, chegou a perder R$500 somente durante os primeiros 

cinco dias sem operações aeroportuárias (PARINTINS, 2010 ). 

A situação mobilizou a prefeitura da cidade que, afirma vir cumprindo, desde 

2008 às exigências da Anac e da CONAMA. Segundo Jean Jorge, responsável pela 

administração do aeroporto, até dois dias antes do fechamento o aeroporto não 
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havia recebido um comunicado oficial da justiça, além de nenhum relatório de 

perigo14 ter sido emitido desde o ano passado pela Anac (PARINTINS, 2010 (b)). 

Segundo Cléber Oliveira, os investimentos que o aeroporto recebe não têm se 

mostrado suficientes para o crescimento devido ao grande movimento da festa. Com 

uma verba municipal curta e considerando a insuficiência dos investimentos federais 

oriundos da participação do município no plano aeroviário do estado15 , a 

administração afirma que as taxas aeroportuárias são as principais fontes de renda 

depois do auxílio do município. No entanto, mais da metade deste recurso é 

encaminhado para a Secretaria de Finanças da Aeronáutica e a Infraero, único 

órgão autorizado a fazer o recolhimento e repasse das taxas, cobrando 8% das 

taxas, pelo devido serviço. A contribuição do governo federal se faz principalmente 

através da COMARA, com o repasse de verba para a comissão investir em onze 

aeroportos da região, inclusive Parintins, que é considerado prioridade por conta da 

festa dos bois.  

Segundo Cléber Oliveira, a burocracia e as questões políticas acarretam 

dificuldades na captação de investimentos. Tais problemas estariam relacionados 

principalmente a falta de uma administração executada por um órgão que utilize 

seus recursos e trabalhe exclusivamente em prol do desenvolvimento do aeroporto. 

A administração do aeroporto Júlio Belém afirma que uma opção viável seria que a 

Infraero se tornasse responsável por essa gestão, já que, por ser a empresa 

administradora de grande parte dos aeroportos do Brasil, detém conhecimento e 

poder de influência sobre os outros órgãos colaboradores. Além disso, a Infraero 

dispõe de orçamento e plano de investimentos, onde, somente no ano de 2009, 

disponibilizou 49% dos recursos aplicados em desenvolvimento de aeroportos no 

Brasil (INFRAERO, 2009). 

No entanto, Cléber Oliveira acredita que a falta de interesse do órgão se deve 

ao fato de que o aeroporto ainda não é capaz de gerar lucro, o que não desperta 

interesse por parte da Infraero em administrá-lo. Trata-se de um aeroporto de 

pequeno porte, com um terminal de passageiros que não possibilita que se gere 

receita com o aluguel de espaço físico para fins comerciais, por exemplo, e cujo 

                                                
14 Relatório de perigo: registro de ocorrências e denúncias a Anac, que pode ser feita por pessoa 
física ou jurídica, com o objetivo de contribuir para a segurança aérea nacional. (ANAC, 2010) 
  
15 Plano Aeroviário do Amazonas: define a rede de aeroportos do Estado do Amazonas auxiliando o 
seu desenvolvimento através de planos de desenvolvimento. (CIAMA, 2010) 
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fluxo de passageiros se torna relevante apenas em determinada época do ano. 

Sendo assim, reduz-se a oportunidade de se obter lucro com a cobrança de tarifas 

aeroportuárias, fazendo com que o aeroporto dependa quase que exclusivamente, 

do orçamento que o governo municipal disponibiliza para sua gestão.  

Os desafios são grandes para um aeroporto que recebe o apoio necessário 

durante o período do festival folclórico, mas que durante o resto do ano, enfrenta 

dificuldades para se adequar às normas exigidas pelos órgãos de fiscalização. A 

administração do aeroporto afirma que nos últimos anos vem realizando reformas e 

adquirindo os equipamentos necessários para as operações, mas ainda existem 

detalhes técnicos relacionados ao tamanho de pista e pátio, além da inexistência de 

equipamentos operacionais, como uma estação meteorológica, que dificultam o 

crescimento do aeroporto. Como consequência há o impedimento de que novas 

companhias operem, não somente no período do festival, como também por meio de 

voos regulares. Além disso, a falta de especialização da mão de obra, no que diz 

respeito às operações de segurança do aeroporto, acarreta um acúmulo de funções 

por funcionário, comprometendo as operações do aeroporto. 

A infraestrutura como fator de influência no desenvolvimento da aviação 

regional é a grande questão que cerca o aeroporto da cidade. As companhias 

aéreas enxergam Parintins como um potencial emissor e receptor de turistas. A forte 

presença da atividade turística na região, repleta de riquezas culturais e naturais, 

assim como a sua proximidade com outros destinos que não possuem o modo 

aéreo, despertam o desejo pela criação de voos regulares para a cidade. No 

entanto, todos os interesses das companhias esbarram na falta de infraestrutura do 

aeroporto principalmente no que diz respeito a equipamentos de segurança aérea e 

ao espaço físico da pista de pouso e decolagem. O alto custo de implantação destas 

mudanças dificulta o desenvolvimento do aeroporto e acaba se tornando uma 

desvantagem para as companhias aéreas, a própria cidade e a aviação regional 

como um todo.   

Os impactos causados no município pelo fechamento do aeroporto, assim 

como a sua movimentação durante o festival folclórico aumentam a percepção da 

sua importância como modo de acesso à ilha de Parintins. O aeroporto se apresenta 

como instrumento de desenvolvimento socioeconômico para a cidade, gerando 

empregos diretos e indiretos e o aumento da possibilidade de se captar mais turistas 

para a região. Por estes motivos se justificam todos os investimentos ligados aos 
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componentes que auxiliem o crescimento da atividade turística em Parintins, aonde 

se inclui o aeroporto Júlio Belém. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 O trabalho teve como objeto de estudo a relação entre o a infraestrutura 

aeroportuária e o turismo, abordando especificamente o caso do aeroporto Júlio de 

Belém, localizado no município de Parintins- AM. O fato de o município ser palco da 

realização de um festival folclórico de grande relevância para a cultura e o turismo 

no Brasil foi determinante do interesse em avaliar o aeroporto da cidade, como 

importante modo de acesso para os turistas que chegam à região. Outra motivação 

vem do fato de Parintins ser um dos 65 destinos indutores do turismo selecionados 

pelo Ministério do turismo entre os municípios brasileiros.  

 Inicialmente se discutiu o relacionamento entre transporte e turismo. Por meio 

de análises teóricas, pôde-se comprovar que o transporte é um dos elementos 

principais da atividade, possibilitando os deslocamentos que caracterizam o turismo. 

Tratando-se de transporte aéreo, a facilidade ao acesso aos destinos turísticos, 

oferecendo mais rapidez, comodidade e segurança, oferece vantagens na promoção 

do destino.  

 Depois de discorrer sobre a importância do transporte aéreo para o turismo, 

foi analisada a questão dos aeroportos como geradores de desenvolvimento 

socieconômico e importante elo entre o modo aéreo e terrestre. Chegou-se a 

conclusão de que o aeroporto faz parte da experiência turística, e que a oferta e 

qualidade dos serviços que nele são prestados, colaboram para gerar recursos e 

trazer uma boa imagem do destino para o turista.  

 Entendeu-se também que, assim como o aeroporto auxilia o desenvolvimento 

do turismo em determinada região, a atividade turística gera receitas que contribuem 

para o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária. Isso ocorre por meio da 

exploração de caráter comercial dos aeroportos, que passam a oferecer serviços 

que não se enquadram na sua atividade principal, de fornecedores de serviços 
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aéreos. Dessa forma, um maior número de passageiros, gerado pelo turismo, se 

tornará consumidor desses serviços, aumentando as receitas dos aeroportos.  

 No Brasil, BETTINI (2007), DEMANT (2009) e OLIVEIRA & SILVA (2008) 

discutem principalmente a necessidade de expansão do transporte aéreo, justificada 

pela dimensão continental do país. Estudos realizados por estes autores sobre a 

aviação regional brasileira confirmam que o país está longe de ser interligado 

regionalmente e que este fato vem prejudicando a operação e expansão das rotas 

aéreas, com os principais aeroportos operando acima da sua capacidade, enquanto 

os pequenos e médios ficam sujeitos a sazonalidade do seu fluxo de passageiros.  

 Em seguida, foi feita uma análise sobre o turismo na cidade de Parintins, 

município onde se encontra o aeroporto Júlio Belém. A intenção era comprovar a 

importância da pequena ilha para o turismo nacional, evidenciando não somente o 

seu festival folclórico, como também suas riquezas naturais e culturais. Neste 

momento uma viagem técnica foi essencial para identificar as potencialidades 

turísticas da cidade e entender qual a importância da atividade turística para os 

órgãos governamentais e o trade turístico da região.  

 Chegou-se a conclusão de que o turismo é uma importante atividade 

econômica de Parintins. O festival folclórico é o principal atrativo da cidade, gerando 

empregos, investimentos em infraestrutura e contribuindo para o PIB do município. A 

aplicação de recursos de todas as esferas do governo demonstra que existe a 

intenção de se desenvolver cada vez mais o turismo na ilha, projetando Parintins 

também a nível internacional.  

 Por fim, avaliamos a importância do aeroporto para o turismo da cidade, em 

especial durante a festa dos bois. Por meio de dados que comparavam o fluxo de 

passageiros antes e durante a festa e as mudanças ocorridas na operação do 

aeroporto durante o evento, ficou claro que o modo aéreo é um importante meio de 

acesso a cidade, principalmente durante o festival folclórico.  

  No entanto, o aeroporto enfrenta problemas de infraestrutura, em especial o 

da localização, próxima ao lixão da cidade, que o impede de receber novos voos 

regulares. Como resultado dos investimentos no turismo de Parintins e sua 

divulgação como destino turístico no Brasil e em outros países, espera-se que a ilha 

atraia cada vez mais turistas. Sendo assim, as autoridades governamentais estão de 

acordo que o aeroporto Júlio Belém precisa de melhorias na sua infraestrutura, a fim 
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de aumentar a sua capacidade de receber essa demanda turística que só tende a 

aumentar nos próximos anos.  

 Durante as entrevistas, foi observado que o estado percebe a potencialidade 

do aeroporto para desenvolver o turismo no município apenas durante o período da 

festa dos bois. Por isso os investimentos e o bom funcionamento do aeroporto ficam 

comprometidos durante o resto do ano. Além disso, a administração do aeroporto 

desconsidera a necessidade de se trabalhar conjuntamente com o a secretaria de 

turismo do município na elaboração e aplicação de políticas públicas voltadas para o 

aumento da demanda turística da região. Tampouco acredita que tenha como 

participar, por meio de apoio ou contribuição financeira, de possíveis projetos que 

venham a existir, por conta das dificuldades enfrentadas para garantir o próprio 

funcionamento do aeroporto. 

 Todos os órgãos entrevistados acreditam que o crescimento do festival está 

atrelado ao desenvolvimento do aeroporto. O aeroporto precisa de cuidados que 

ultrapassam os limites do que pode ser feito por um governo municipal. Por isso é 

necessário que a gestão seja executada por uma unidade que tenha maior poder 

político e mais recursos, como o governo do estado, por exemplo. 

  Fica como sugestão uma maior articulação entre os órgãos responsáveis 

pela administração do aeroporto com o intuito de melhorar a captação de 

investimentos. Como conseqüência, o aumento do número de voos regulares com a 

operação de novas companhias aéreas pode ajudar na questão dos altos preços das 

passagens. Uma maior oferta de voos e empresas operando geram uma 

competitividade que possibilita uma redução das tarifas, tornando o destino mais 

acessível via aérea, inclusive fora do período da festa. Junto com ações planejadas 

pelos governos para incentivar o turismo durante todo o ano na região, o aeroporto 

será capaz de sobreviver e investir em infraestrutura também fora dos períodos de 

maior movimento. A exploração do espaço físico do aeroporto como um centro 

comercial é uma opção para se gerar receita principalmente durante os períodos de 

menor movimento de passageiros, porém, atualmente o aeroporto não oferece 

infraestrutura suficiente para comportar lojas e restaurantes, por exemplo. Dessa 

forma, essa sugestão poderia se concretizar futuramente, após melhorias estruturais 

no aeroporto Júlio Belém, além de um estudo sobre a viabilidade em se utilizar a 

estrutura do aeroporto também para fins comerciais.  
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  Durante o trabalho, a visita ao município, assim como as entrevistas com os 

envolvidos no tema proposto foram essenciais para, não somente conhecer a visão 

que se tem do aeroporto Júlio de Belém, como também poder tirar conclusões por 

meio de interpretação própria do que foi visto e ouvido. Em certos momentos houve 

uma dificuldade em se obter dados e informações corretas por parte dos 

entrevistados. Isso ocorreu principalmente pelas estruturas administrativas 

deficientes, que muitas vezes não tinham realizado pesquisas aprofundadas sobre a 

demanda turística do município e seu relacionamento com o aeroporto Júlio Belém. 

No entanto, todos se mostraram solícitos e interessados no assunto, contribuindo 

significativamente para o trabalho. 

A proposta inicial do trabalho ficou prejudicada pela falta de dados e pela 

impossibilidade de uma visita a Parintins durante a realização do festival folclórico, o 

que possibilitaria um maior entendimento e melhor avaliação do papel de cada 

envolvido na realização do festival folclórico, além de conhecer detalhadamente o 

que ocorre na operação do aeroporto durante o período festivo. O que ocorre é que 

há a percepção da importância do aeroporto para o turismo na cidade, mas existem 

outras questões, consideradas de maior urgência, que ainda precisam ser 

trabalhadas em relação ao turismo em Parintins, antes de se pensar em sua 

acessibilidade. Sendo assim, estudos e informações que falem especificamente do 

papel do aeroporto Júlio Belém para o município não são realizados pelas 

autoridades, o que acabou dificultando o aprofundamento da pesquisa.   

  Acredita-se que um estudo mais detalhado sobre o aeroporto Júlio Belém, 

com dados que comprovem seus benefícios socioeconômicos para a cidade de 

Parintins, pode auxiliar na afirmação do aeroporto como um elemento relevante para 

a atividade turística na cidade. A infraestrutura aeroportuária é capaz de facilitar o 

acesso de uma demanda turística com maior poder aquisitivo, característica que irá 

se refletir nos números relacionados ao consumo deste turista no município, e gerar 

empregos diretos e indiretos para a população de Parintins. Além disso, conhecer o 

perfil da demanda que utiliza o aeroporto Júlio Belém, dentro e fora do período da 

festa, ajudaria a identificar as necessidades e expectativas deste público em relação 

aos serviços oferecidos pelo aeroporto, de forma que ações pudessem ser 

planejadas em busca de um bom funcionamento da infraestrutura aeroportuária.  

 Com os investimentos que vem sendo realizados a fim de tornar Parintins um 

dos destinos turísticos modelo para o resto do país, a tendência é que o festival 



 

 

52 

cresça, atraindo cada vez mais turistas para a região. Não somente Parintins, mas 

os municípios da região próxima à cidade, podem se beneficiar com o aumento da 

demanda turística provocada pelo festival, principalmente através de ações que 

gerem melhoras na infraestrutura da cidade e das possibilidades de receita que 

surgem com a movimentação do setor de serviços.  

  A função do aeroporto Júlio de Belém é justamente a de facilitar e melhorar o 

acesso ao município, permitindo a vinda de mais pessoas ao festival. Como a 

atividade turística não pode existir sem os transportes, que são os instrumentos dos 

deslocamentos, o aeroporto Júlio de Belém assume um papel essencial na 

promoção do destino Parintins. 
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