
TRILHA DE TURISMO SUSTENTÁVEL NA PAISAGEM SUL*

Como parte de suas ações na Paisagem Sul, localizada na tripla 
fronteira amazônica do Peru, da Bolívia e do Brasil, o Projeto IAPA 
realizou o estudo intitulado Análise da cadeia de valor do turismo 
sustentável, com o intuito de identificar oportunidades de integração 
e sustentabilidade financeira para as áreas protegidas (AP).

Esta infografia é um resultado dessa análise e pretende mostrar as 
possibilidades e os atrativos dessa Paisagem a partir de uma trilha 
turística proposta, da qual participaram diferentes atores no território.

A infografia está dirigida a funcionários das AP, operadores, 
comunidades locais, secretarias e ministérios interessados na 
execução de atividades de turismo sustentável nessa paisagem e em 
oferecer aos visitantes diferentes experiências dependendo de seus 
interesses.
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O que podemos encontrar?

Turismo de natureza Observação de aves

Turismo científico

Turismo místico Trilhas produtivas

Hospedagem

Observação de fauna

Navegação Restaurante FotografiaTurismo comunitário 
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   Circuito Curichón - Chivé 2 

   Circuito Cazumbá-Iracema  3 

   Circuito Parque Estadual Chandless   4 

   Circuito de Comunidades Indígenas    5 

   Circuito La Novia - Purús     6 

Transporte terrestre

Transporte aéreo 

Transporte em água

Como podemos chegar até lá?

*Fronteira entre o Peru, o Brasil e a 
Bolívia que contém 5 áreas protegi-
das, respectivamente: Parque Nacio-
nal Alto Purús, Reserva Comunitária 
Purús, Parque Estadual Chandless, 
Reserva Extrativista Cazumbá-Irace-
ma e Reserva Nacional de Vida 
Silvestre Amazônica Manuripi.

2 
Rio Acre



Visionamazonica1

@Visionamazonica 
Visión Amazónica

www.redparques.com

Coordenador Regional
José Antonio Gómez Díaz 
Correio eletrônico: 
jose.gomez@fao.org

Consultora de Comunicações
Juliana Vélez Gómez 
Correio eletrônico: 
juliana.velez@fao.org 

O turismo sustentável é considerado uma das 
melhores estratégias de sustentabilidade financeira 
nas áreas protegidas amazônicas, cuja prática deveria 
incluir a preservação dos recursos naturais, os valores 
culturais, a promoção do trabalho digno e a 
distribuição equitativa dos recursos.

Critérios do turismo sustentável: de acordo com a Organização Mundial do Turismo, esses quatro 
critérios devem ser levados em conta para praticar o turismo sustentável:

Demonstrar 
uma gestão 
sustentável 
eficaz.

Maximizar os 
benefícios sociais e 
econômicos para a 
comunidade local e 
minimizar os 
impactos negativos.

Maximizar os 
benefícios para o 
patrimônio cultural 
e minimizar os 
impactos negativos.

1 2 3 Maximizar os 
benefícios para o 
meio ambiente e 
minimizar os 
impactos negativos.
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Em 2023, o turismo sustentável na 
Paisagem Sul contribuirá com a gestão 
das áreas protegidas e de suas áreas de 
influência, através da aplicação de 
produtos turísticos inovadores, social e 
meioambientalmente responsáveis, 
que priorizem a associação entre as 
comunidades e os operadores 
turísticos locais.

Áreas protegidas:
Prüssmann J., Suárez C. y Chaves M. Atlas de 
oportunidades de conservación en el bioma amazónico 
bajo consideraciones de cambio climático. Iniciativa Visão 
Amazônica. Redparques, WWF, FAO, UICN, PNUMA, 80 p., 
Cali (Colombia).

Rios, estradas e cidades:
http://geo.gob.bo/portal/
https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/
downloads-geociencias.html
http://www.idep.gob.pe/

Oportunidades de turismo 
sustentável na Paisagem Sul do 
bioma amazônico:
Robayo, G. 2018. Análisis de la cadena 
de turismo sostenible del Paisaje Sur 
del bioma amazónico. Projeto IAPA – 
Visão Amazônica, União Europeia, 
REDPARQUES, FAO, WWF, UICN, 
ONU Meio Ambiente. Bogotá, 
Colombia.
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Visão da trilha de turismo 
sustentável da Paisagem Sul

Contato 
Projeto Integração das Áreas Protegidas 

do Bioma Amazônico – IAPA

Fontes

1 
A maior atração deste percurso é 
a convivência com a comunidade 
local. Ali podem se observar 
algumas atividades tradicionais 
como a piscicultura e a extração 
de borracha..  

As danças, as cerimônias e a culinária 
são os elementos mais importantes 
deste circuito, pois através deles os 
turistas podem conhecer 
pessoalmente as diferentes 
tradições indígenas.

Neste circuito, os turistas vão poder 
conhecer a história e a tradição 

relacionada com as trilhas da 
borracha e a castanha. A pé ou pelo 

rio, vocês vão poder observar a 
diversidade de espécies de fauna e 

flora que existe neste local. 

Além de uma bela paisagem, Chandless 
é um lugar que atrai não somente 

turistas, mas também pesquisadores e 
cientistas que estão muito interessados 

na observação das aves e nas 
possibilidades de estudar a alta 

diversidade destas espécies.

A riqueza natural e paisagística da Reserva 
Manuripi são os protagonistas deste circuito: 
a visita a rios e lagoas, além da coleta de 
frutos como a castanha e o açaí fazem parte 
das atividades que os turistas podem fazer 
neste circuito.   

Graças à excepcional 
conservação do bosque, a 
observação de aves e 
mamíferos é um dos maiores 
atrativos desse lugar.

Circuito Puerto Maldonado - Iberia - Iñapari - Comunidade de Bélgica 

Circuito Cazumbá-Iracema 

Circuito de Comunidades Indígenas em Purús Circuito La Novia - Purús   

Circuito Parque Estadual Chandless 

Circuito Curichón - Chivé 
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