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A.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS DA ILHA DE MOSQUEIRO
Endereço: Avenida 15 de Novembro, 664. Vila, Ilha de Mosqueiro. Agência Distrital do
Mosqueiro – ADMOS.
Telefone: (91) 3771-5996.
Endereço Eletrônico: www.belem.pa.gov.br
E-mail: admos@cinbesa.com.br
CNPJ: Não informado.
Latitude: 01º04’ a 01º14’ de Latitude Sul e 48º 19’ a 48º 29’ de Longitude Oeste de Greenwich
Municípios Limítrofes: Ilha de Caratateua (Outeiro) ao Norte, Ilha de São Pedro ao Sul,
Município de Santa Barbara a Leste, Município de Santo Antônio de Tauá a Oeste.
Distância da Capital: Mosqueiro fica a 70 km de distância do Centro de Belém, levando cerca
de 60 minutos de viagem de carro.
Quantidade de Funcionários da Agência Distrital de Mosqueiro: Permanentes: 110,
Temporários: 15, Deficientes: 03.
Nome do Prefeito(a): Zenaldo Rodrigues Coutinho Junior – PSDB.
Nome do Agente Distrital: Benedito Martinho Cavalléro.
Nomes das Secretarias, Departamentos e outros: Os órgãos e departamentos citados a seguir
pertencem à Prefeitura de Belém, e não possuem unidade física na Ilha de Mosqueiro.
Nome do Órgão Oficial de Turismo: Coordenadoria Municipal de Turismo de Belém –
Belemtur.
Endereço: Av. Presidente Vargas, 158, 13º andar – Edifício da ACP.
Tel.: (91) 3073-9800 / 3073-9801 / 3073-9802.
Coordenadora: Grazielle Carrera.
Instâncias de Governança, Associativas, Parcerias e Outros:
Estadual
Secretaria de Estado de Turismo – SETUR.
Secretário: Adenauer de Oliveira Góes.
Localização: Av. Gentil Bittencourt, 43 – Batista Campos. Área Urbana.
Telefone: (91) 3110-5000.
Site: http://www.setur.pa.gov.br
Regional
Fórum Regional de Desenvolvimento Turístico – FOMENTUR.
Presidente: Adenauer de Oliveira Góes – Secretário de Estado de Turismo do Pará.
Nacional
Ministério do Turismo.
Ministro: Alberto Alves.
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 3º andar – Brasília, DF.
CEP: 70.065-900.
Site: www.turismo.gov.br
A1.1.2 Histórico do município
Aniversário do município (Mosqueiro): 06 de julho.
Santo(a) padroeiro(a): Nossa Senhora do Ó. Círio – 2º domingo de dezembro.
Histórico (Mosqueiro): Em Mosqueiro, os colonizadores se estabeleceram nos terrenos altos,
os "caris” na língua indígena, próximo da enseada, onde dispunham de segurança para suas
embarcações. Quando chegaram à ilha, os portugueses já encontraram os índios Tupinambás
(os “filhos de Tupã”), que fugiram do Nordeste após as invasões estrangeiras no litoral
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brasileiro. Bastante evoluídos para a época, esses indígenas sabiam falar a língua geral, o
Nheengatu, devido ao contato mantido com os europeus. Mas foi a partir do ciclo da borracha
que a vila entrou num processo de grandes mudanças. Junto com Belém, Mosqueiro passou a
conviver com a riqueza e o luxo e a usufruir as benesses trazidas pelo acelerado
desenvolvimento registrado na capital. Chegaram os ingleses da Pará Electric Railways
Company, responsáveis pela instalação de energia elétrica e de meios de transportes interno.
Vieram também alemães, franceses e norte-americanos, funcionários de companhias
estrangeiras, como a Port of Pará e a Amazon River.
A valorização da ilha, balneário distante 70 quilômetros de Belém por rodovia, teve
início no final do século XIX e está ligada ao ciclo da borracha. Foram os estrangeiros –
atraídos pelo boom da economia da capital – os primeiros a valorizar a Mosqueiro como local
de veraneio. Eles construíram os casarões que ainda hoje podem ser vistos em torno da orla
das praias do Farol, Chapéu Virado, Porto Arthur e Murubira. Os “barões da borracha”
encamparam a descoberta. Começava assim o processo de ocupação da ilha, pois o rio era
então o único meio de acesso dessa incipiente ocupação. A expansão vigorosa do processo
ocorreria somente em 1968 com a inauguração da estrada, interligada por balsa. Foi um marco
para a aceleração da especulação imobiliária, que se expandiu em direção às praias do
Ariramba e São Francisco. A partir de 1976, a ocupação voltou a se intensificar com a
construção da ponte Sebastião Oliveira.
No início dos anos 80 os velejadores descobriram as potencialidades da ilha para a
prática de windsurfe e vela. Por mais de vinte anos, Mosqueiro foi lugar obrigatório para
iatistas paraenses, bem como nomes conhecidos como os velejadores Torben Grael e Robert
Scheidt. Por isso, um pequeno grupo de velejadores, ainda tenta manter acessa a ”vela” no
Mosqueiro, prática que tanto embeleza e dá vida nos dias quentes da ilha.
Fonte: portalmosqueiro.jimdo.com/história-de-mosqueiro/

Origem e Significado do Nome: O termo “Mosqueiro” é originário da antiga prática do
“moqueio” do peixe pelos indígenas tupinambás que habitavam a ilha. Tal fato é corroborado
pela Grande Enciclopédia da Amazônia (1968), que narra:
[...] esse serviço de moqueio de peixe para conservá-lo até seu transporte à cidade de
Belém, onde era negociado. Dessa atividade primitiva, surgiria a expressão para a
«ilha do moqueio» que, através dos anos, transformar-se-ia em “ilha do mosqueiro”
e que nada tem a ver com o inseto mosca.

A1.1.3 Aspectos Gerais
Área: De acordo com o censo demográfico 2010 (IBGE, 2012), a ilha de Mosqueiro possui
aproximadamente 212 km² de extensão territorial.
População: Segundo Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2012), a ilha de Mosqueiro possui
151,28 hab/km². A Ilha do Mosqueiro é um distrito administrativo do município de Belém. De
fato, Mosqueiro é uma ilha fluvial localizada na costa oriental do rio Pará, um braço sul do rio
Amazonas, em frente à baía do Marajó. Apresenta área de aproximadamente 212 km² e está
localizada a 70 km de distância do centro de Belém. Possui 17 km de praias de água doce com
movimento de maré.
Temperaturas: O mês mais quente do ano é Setembro com uma temperatura média de 27.5°C.
26.5°C é a temperatura média de Fevereiro. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.
Precipitação Pluviométrica: Mosqueiro tem uma pluviosidade média anual de 2264 mm. O
mês mais seco é Novembro com 43 mm. O mês de Março é o mês com maior precipitação,
apresentando uma média de 375 mm.
Altitude Média: Mosqueiro fica em uma altitude media em relação a 15 metros acima do nível
do mar.
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Umidade Relativa do Ar: A média anual da umidade relativa do ar é de 84%, sendo a
precipitação pluviométrica de 2.900 mm, onde o trimestre mais chuvoso corresponde aos
meses de janeiro, fevereiro e março.
Clima: Mosqueiro tem um clima tropical. Na maioria dos meses do ano, existe uma
pluviosidade significativa em Mosqueiro. Só existe uma curta época seca e não é muito
eficaz. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Am. 27.0°C é a
temperatura média.
A1.1.4 Equipamentos, Instalações e Serviços Públicos
Abastecimento de água
Abastecimento de Água: Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto do Município de Belém
(SAAEB).
Tipo de Abastecimento: Rede Pública.
Empresa Responsável: Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Belém
(SAAEB).
Percentual de Domicílios Atendidos: Não informado.
Serviços de esgoto
Serviços de Esgoto: Não Existe.
Tipo de Esgotamento: Não informado.
Empresa Responsável: Não informado.
Tipo de Abastecimento: Rede Pública.
Empresa Responsável: Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA).
Percentual de Domicílios Atendidos: Não informado.
Serviços de Energia
Tipo de Abastecimento de Energia: Rede Celpa.
Empresa Responsável: Rede Celpa.
Percentual de Domicílios Atendidos: Todo o distrito.
Serviços de lixo
Tipo de Coleta de Lixo: Doméstico.
Empresa Responsável: Secretária Municipal de Saneamento (SESAN).
Percentual de Domicílios Atendidos: Não informado.
Existe Tratamento e Reciclagem para os Resíduos: Sim.
Serviços de comunicação
Acesso à internet: A rádio, Wireless, 3G.
Telefonia móvel: Sim.
Área de cobertura: Em parte do município.
Telefonia fixa: Sim.
Área de cobertura: Em parte do município.
Serviços Turísticos
Promoção Turística: A promoção turística de Mosqueiro é feita por meio das ações
desenvolvidas pela Belemtur com a divulgação por meio de panfletos, folders, mapas
turísticos e mídias digitais.
Atendimento ao Visitante: A ilha de Mosqueiro possui um posto de informações turísticas,
localizada na praia de Chapéu Virado. Na ocasião da pesquisa in loco, identificamos que o
Centro de Atendimento ao Turista encontra-se desativado, ou seja, existe o espaço físico, mas
não está funcionando.
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Figura 01: Central de atendimento ao turista

Legislação Municipal
Legislação de Ocupação do Solo: Lei nº 8.489/2005 (29/12/2005);
Legislação de Proteção Ambiental: Lei nº 8.489 (29/12/2005);
Legislação de Apoio à Cultura: Lei n 22.300/1990;
Legisl. de Incentivos Fiscais ao Turismo: Lei nº 8.655(30/07/2008);
Plano Diretor: Lei nº 8.655 (30/ 07/2008);
Outras: Lei n° 7.419 (25/08/1988); Lei n° 7.753 (17/05/1995).
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A.2 MEIOS DE ACESSO
A.2.1 Rodoviário
A.2.1.1 Rodovia
PA 391
Jurisdição: Estadual
Faixa de rolamento: Mão dulpa.
Pavimentação: Asfáltica
Sinalização de acesso: Sim.
Sinalização Turística: Sim
Entidade mantenedora: Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN.
Equipamentos e serviços ao longo da rodovia: Posto de combustível, alimentação,
hospedagem, serviços mecânicos, supermercado.
Estado de conservação: Regular
A.2.2 Terminal Rodoviário
Terminal Mosqueiro
Endereço: Praça Cipriano Santos – Praia Bispo.
CEP: 66.000-000.
Telefone: (91) 3771-1249.
Atendimento ao público em língua estrangeira: Não.
Informativos impressos: Não.
Regras de funcionamento: Todos os dias da semana.
Caracterização do fluxo de passageiros: Não informado.
Linhas regulares:
Empresa Condor
Horário de saída de Belém para Mosqueiro: 06:30 / 07:00 / 08:00 / 08:30 / 09:30 / 10:00 /
11:00 / 11:30 / 12:30 / 13:00 / 14:00 / 14:30 de 30 em 30 até as 22:00 (segunda a sábado).
Empresa Coopetpan
Horário de saída de Belém para Mosqueiro: 05:55 / 06:15 / 06:30 / 06:55 de 20 em 20 até as
21:55 (domingo e feriado 05:55 de 20 em 20 até as 20:55).

9

A.3 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
A.3.1 Agência Postal
Agência dos Correios – AC Mosqueiro
CNPJ: Não informado.
Endereço: Rua Juvêncio Silva, 21 – Bairro: Vila.
CEP: 66.910-000.
Telefone: (91) 3771-1796.
Atendimento: Segunda a sexta-feira de 09:00hs às 17:00hs.
A.3.2 Rádio
Radio Viva Mosqueiro
Endereço: Rua Juvêncio Silva, 14 – Bairro: Vila.
Telefone: (91) 3771-5925 / (91) 98741-2984 / (91) 98947-5268.
Sintonia: 104.9 (FM).
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A.4 SISTEMAS DE SEGURANÇA
A.4.1 Polícia Civil
9ª Seccional de Mosqueiro
Endereço: Av. 16 de Novembro s/nº. Ilha de Mosqueiro.
Telefone: (91) 3771-1414.
Site: www.policiacivil.pa.gov.br/
E-mail: mosqueiro@policiacivil.pa.gov.br
Serviços Especializados: Asistência à segurança, policiamento e segurança em geral.
A.4.2 Polícia Militar
25° Batalhão de Polícia Militar de Mosqueiro – Cia. Soldado Ezio de Mosqueiro
Endereço: Av. 16 de Novembro, 941 – Bairro: Chapéu Virado.
Telefone: (91) 3771-1624.
Site: www.pm.pa.gov.br/
E-mail: 25bpm.pmpa@gmail.com
Serviços Especializados: Policiamento ostensivo, a pé, motorizado, rádio patrulha.
Observações: O batalhão é divido em 2 (duas) companhias: 19ª Seccional de Mosqueiro: 1ª
Companhia: Capitão Renato Brandão – Av. 16 de Novembro; 20ª Seccional de Carananduba:
2ª Companhia: Capitão Vitor – Praça do Carananduba.
A.4.3 Corpo de Bombeiros
Bombeiro Militar do Pará
Endereço: Avenida Beira Mar – Bairro: Prainha.
Telefones: (91) 3771-3509.
Endereço eletrônico (e-mail/site): comando.cbmpa2011@gmail.com
Serviços Especializados: Combater incêndios, salvamentos, resgate, primeiros socorros e
outros.
A.4.4 Guarda Municipal
Guarda Municipal de Mosqueiro
Endereço: Avenida XV de Novembro, 664.
Telefone: (91) 3259-0016 (Geral).
Serviços Especializados: Proteger os bens públicos do município e do meio ambiente.
A.4.5 Outros
Conselho Tutelar VI
Endereço: Avenida 16 de Novembro, 1000 – Bairro: Chapéu Virado.
Serviços Especializados: Visitas domiciliares, fiscalizações e atendimento de denúncias.
Dias de Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira.
Horários de Funcionamento: 08:00hs às 18:00hs.
CRAS – Centro de Referência Especializada em Assistência Social – Marialva Casanova
Guimarães
Endereço: Avenida 16 de Novembro, 805 – Bairro: Cruzeiro.
Dias de Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira.
Horários de Funcionamento: 08:00hs às 18:00hs.
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A.5 SISTEMA DE SAÚDE
A.5.1 Hospital
Hospital Geral de Mosqueiro
Endereço: Rua 15 de Novembro, 488.
Telefone: (91) 377-1229.
Serviços especializados: Atendimento médico com cirurgia geral, clínica geral, radiologia,
anestesiologia, ginecologia, ortopedia, traumatologia, obstetrícia, pediatria.
Outras Informações: 01 Administração, 01 Consultório hospitalar, 02 Enfermaria (mas. fem.),
01 Sala pediatria, 01 Sala de obstetrícia, 01 Ambulatório (urgência e emergência), 02
Consultórios médicos, 01 Sala de raios-X, 01 Sala de ultrassom, 01 Sala de aerossol, 01
Laboratório, 01 Farmácia, 01 Enfermaria de isolamento 5 banheiros.
Casa – Família Sucurijuquára
Endereço: Rod. BL 13, s/n – Bairro: Sucurijuquara.
Telefone: Não informado.
Ponto de referência: Igreja de N. Sra. da Conceição.
Serviços Especializados: Atendimento médico com cirurgia geral, clínica geral, radiologia,
anestesiologia, ginecologia, ortopedia, traumatologia, obstetrícia, pediatria.
Principais Serviços: Consulta médica, Curativos, Vacinas e Dentista.
Outras Informações: 01 Consultório médico, 01 Consultório de enfermagem, 01 Consultório
odontológico, 01 Sala de curativo, 01 Sala de imunização, Sala de observação, 02 Banheiros,
01 Copa, 01 arquivo. O Prédio possui rampa de acessibilidade. O agente comunitário de saúde
atende 58 famílias.
A.5.2 Posto de saúde
Unidade Municipal de Saúde do Maracajá . Bairro Maracajá
Endereço: Rua Siqueira Mendes, s/n.
Telefone: (91) 3771-2411 / (91) 3771-2111.
Principais Serviços: Não Informado.
Outras Informações: Não Informado.
Unidade Municipal de Saúde do Aeroporto
Endereço: Rua do Pouso, s/n.
CEP: 66.913-230.
Telefone: Não informado.
Principais Serviços: Não informado.
Outras Informações: Não informado.
Unidade Municipal de Saúde do Carananduba
Endereço: Praça do Carananduba, 68.
CEP: 66.035-060.
Telefone: Não informado.
Principais Serviços: Não informado.
Outras Informações: Não informado.
Unidade de Saúde da Baía do Sol
Endereço: Avenida Beira Mar, s/n – Bairro: Fazendinha.
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Telefone: (91) 3773-1166.
Principais Serviços: Não informado.
Outras Informações: Não informado.
Unidade de Saúde do Furo das Marinhas
Endereço: Rodovia PA 391, Km 0 – Bairro: Furo das Marinhas.
Telefone: Não informado.
Principais Serviços: Não informado.
Outras Informações: Não informado.

13

A.6 SISTEMA EDUCACIONAL
Secretaria Municipal de Educação – SEMEC
Endereço: Avenida Governador José Malcher, 1291 – Nazaré, Belém – PA.
CEP: 66830-090.
Telefone/Ramal: (91) 3219-5441.
Endereço Eletrônico (e-mail): semec.belem@ibest.com.br
Site: www.belem.pa.gov.br
Níveis de Ensino
Ensino Fundamental: Sim.
Número de Escolas Públicas Existentes: 08.
Alunos matriculados (nº): 5.671.
Ensino Médio: Sim.
Número de escolas públicas existentes: 06.
Alunos matriculados (nº): 2.653.
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A.7 OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO
A.7.1 Locadoras de Imóveis para Temporada
João Araújo Imóveis
Endereço: Avenida 16 de Novembro, 100 – Bairro: Chapéu Virado.
CEP: 66910-140.
Telefones: (91) 3771-3582 / (91) 3771-4477 / (91) 98806-7114 / (91) 98144-4770.
E-mail: mosqueiro@joaoaraujoimoveis.com.br
Outras Informações: Corretagem na locação, compra, venda e avaliação de imóveis.
A.7.2 Compras Especiais
A.7.2.1 Feira/Mercado
Mercado Municipal do Chapéu Virado
Endereço: Avenida 16 de Novembro, 1664.
Natureza: Urbana.
Proximidades: Restaurantes, bar e lanchonetes.
Período de Funcionamento: Ano inteiro.
Serviços: Serviço de alimentação e compra de alimentos.
Mercado Municipal do Carananduba
Endereço: Avenida 16 de Novembro, 19599.
Natureza: Urbana.
Proximidades: Restaurantes, bar e lanchonetes.
Período de Funcionamento: Segunda a Domingo.
Serviços: Venda de peixe, verduras e carnes.
Mercado Municipal do Maracajá
Endereço: Rua Veiga Cabral, 100.
Natureza: Urbana.
Proximidades: Bar e lanchonetes.
Período de Funcionamento: Ano inteiro.
Serviços: Serviço de alimentação e compra de alimentos.
Mercado Municipal de Mosqueiro
Natureza: Urbana.
Endereço: Travessa Siqueira Mendes, 17.
Proximidades: Restaurante, bar, lanchonete e meio de hospedagem.
Período de Funcionamento: Ano inteiro.
Serviços: Compras especiais, serviço de alimentação e compra de alimentos.
Observações: O Mercado Municipal de Mosqueiro necessita de reparos na sua infraestrutura.
A.7.3 Agência/Posto Bancário
Banco do Brasil
Endereço: Av. XV de Novembro, 755 – Bairro: Chapéu Virado.
CEP: 66.913-430.
Telefone: (91) 3771-2803.
Site: www.bancodobrasil.com.br
E-mail: age4452@bb.com.br.
Principais Serviços: Atividades auxiliares da intermediação Financeira.
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Banco do Estado do Pará S/A.
CNPJ: 04.913.711/0001-08.
Endereço: Praça Cipriano Santos, 17 – Vila.
CEP: 66.910-020.
Telefone: (91) 3771-1977 / (91) 3771-2511.
Site: www.banparanet.com.br
E-mail: Não informado.
Principais Serviços: Atividades auxiliares da intermediação financeira.
Caixa Econômica Federal
CNPJ: Não informado.
Endereço: Av. 16 de Novembro, 755 – Bairro: Chapéu Virado.
CEP: 66.910-000.
Site: http://www.caixa.gov.br
Principais serviços: Atividades auxiliares da intermediação financeira.
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B.1 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE HOSPEDAGEM
B.1.1 Hoteleira de Apoio
Hotel Farol
Razão social: A. Almeida.
Natureza: Empresa privada.
CNPJ: 04.989.042/0001-58.
Início da atividade: 1931.
Localização: Urbana.
Endereço: Praça Princesa Izabel, 3295 – Bairro: Praia do Farol. Ilha do Mosqueiro.
Telefone: (91) 3771-1219 / (91) 3771-2095.
Site: www.hotelfarol.com.br
E-mail: gerencia@hotelfarol.com.br
Tombamento: Organização Responsável; DPHAC/ SECULT.
Descrição dos Arredores e Distância dos Principais Pontos: O Hotel está localizado no final da praia
do Farol em frente a uma ilhota conhecida como ilha do Amor. Sua localização estratégica permite a
visualização das outras praias existentes, bem como do antigo farol que dá o nome ao hotel.
Pontos de Referência: Ilha do Amor.
Quantidade de funcionários: 8 permanentes e 16 temporários.
Tipo de Diária: Inclui café da manhã.
Caracterização do fluxo turístico: Mês de maior ocupação: Julho. Mês de menor ocupação: Março e
novembro.
Total de UH (nº): 22.
Total de leitos (nº): 85.
Facilidades e serviços: TV, internet, telefone, frigobar, ar-condicionado, ventilador.
Voltagem: 110v.
Área social: Restaurante com capacidade para 40 pessoas, estacionamento, sala de TV/Vídeo,
internet.
Recreação e lazer: Praia localizada na área externa do hotel.
Instalações para eventos: O hotel possui um salão nobre, tipo um auditório, para realização de
eventos de pequeno porte.
Restrições: Não é permitida a entrada de animais com exceções de 02 quartos que possuem
adaptações.
Formas de pagamentos: Aceita todos os cartões débito/crédito. Reservas com depósito confirmado
de 50% do valor.
Descrições e observações complementares: Em 1939 o Sr. Zacharias Mártires construiu um espaço
para abrigar os amigos que vinham conhecer a ilha, batizado de “Casa dos Amigos” com recurso
próprio, dando início da construção do Hotel Farol. Seu proprietário concebeu ao hotel a
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semelhança de um navio, em virtude do mesmo ser cercado por água, com janelas frontais e laterais
para o rio. Os apartamentos também foram construídos assemelhando-se com os camarotes
navegáveis da época. O salão nobre foi preparado para receber um cassino, mas o governo
brasileiro proibia o jogo na época, servindo de espaço para saraus. Atualmente o hotel ainda
conserva em sua decoração o imobiliário da época (CAMPOS, 2006).
Hotel Santo Antônio
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da Atividade: Não informado.
Endereço: Trav. Pratiquara, 69 – Bairro: Vila.
Telefones: (91) 3771-2819.
Sítio eletrônico (site): Não existe.
E-mail: Não informado.
Pontos de referência: Próximo a Praça da Matriz.
Localização: Urbana.
Quantidade de funcionários: 05 permanentes e 01 temporário.
Período de Funcionamento: Temporário, funciona somente nas férias escolares.
Taxa de Ocupação Anual Média (%): 30%.
Mês de Maior Ocupação: Julho.
Mês de Menor Ocupação: Não informado.
Valor Médio das Diárias: R$ 60,00.
Unidades Habitacionais (nº): 14.
Nº de Leitos: 14 Uhs e adaptadas p/ pessoas com deficiência 02.
Facilidades nas Uhs: TV, Frigobar, Ar Condicionado, Ventilador.
Voltagem: 110v.
Tipo de diária: Com café da manhã.
Área Social: Churrasqueiras, garagem e serviço de copa.
Recreação e lazer: Piscina e mesa de bilhar.
Restrições: Não é permitido animais.
Descrições e observações complementares: Funcionamento somente no mês das férias escolares.
Hotel Pouso dos Arirambas
Razão social: A. S. S. M. Comércio e Hospedagem Ltda.
CNPJ: 02.743.497/0001-63.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: 07/1999.
Endereço: Estrada do São Francisco, 8247 – Bairro: São Francisco.
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Telefones/Fax: (91) 3772-2020.
Site: www.pousodosarirambas.com.br
E-mail: ariramba@amazon.com.br
Pontos de referência: Próximo a Capela de São Francisco de Assis.
Localização: Urbana.
Quantidade de funcionários: 05 permanentes e 03 temporários.
Taxa de Ocupação Anual Média (%): 80%.
Mês de Maior Ocupação: Julho.
Mês de Menor Ocupação: Maio.
Valor Médio das Diárias: R$ 80,00.
Unidades Habitacionais (nº): 24.
Leitos (nº): 57.
Facilidades nas Uhs: Tv, frigobar e ar Condicionado.
Voltagem: 110v.
Tipo de diária: Sem café da manhã e com café da manhã.
Área social: Restaurante com capacidade para 40 pessoas, bar/lanchonete, estacionamento,
garagem, serviço de copa, música ambiente e lavanderia.
Recreação e lazer: Piscina.
Instalações para eventos: Auditório com capacidade para 100 pessoas sentadas.
Descrições e observações complementares: O auditório recebe o nome de Aurélio Menezes,
inaugurado em 17/09/2009. Possui ar-condicionado, sistema de som, 02 banheiros e 01 cozinha.
Costa Del Sol Resort
Razão social: Costa Del Sol Resort Ltda.
CNPJ: 03.724.478/0001-52.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: 2003.
Endereço: Av. Beira Mar, 300 – Bairro: Paraíso.
Telefones: (91) 3618-2002/ (91) 3223-6588.
Site: www.costadelsolresort.com.br
E-mail: contato@costadelsolresort.com.br
Descrição: Hotel fechado com apartamentos próprios para ambiente familiar de frente para a praia.
Pontos de referência: Em frente à barraca de praia Maloca Beleza.
Localização: Rural/Urbana.
Quantidade de funcionários: 04 permanentes e 04 temporários.
Taxa de ocupação anual média (%): 35%.
Mês de maior ocupação: Julho.
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Mês de menor ocupação: Março.
Valor médio das diárias: R$ 140,00.
Unidades habitacionais (nº): 16.
Leitos (nº): 80.
Facilidades nas UH: TV, telefone, frigobar e ar Condicionado.
Voltagem: 110v/220v.
Tipo de diária: Sem café da manhã.
Área social: Bar/lanchonete, churrasqueiras, estacionamento, garagem, música ambiente, arcondicionado e lavanderia.
Recreação e lazer: Piscina, sala de jogos: A sala de jogos possui: 3 bilhares, 1 totó, 2 banheiros e
funciona também como sala para eventos.
Instalações para eventos: Sim, com capacidade de 200 pessoas sentadas.
Restrições: Não é permitido animais, som automotivo, trazer alimentos e bebidas na borda da
piscina.
Pousada Glamour
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: Não informado.
Endereço: Av. 16 de Novembro, 605 – Bairro: Chapéu Virado.
Telefones: (91) 8824-0543 / (91) 8324-6818.
Site: Não existe.
E-mail: leonardofonsecacorrea@hotmail.com
Descrição: A pousada localiza-se na avenida principal que dá acesso as praias do Chapéu Virado e a
Vila, próximo a pequenos comércios, cyber e salão de beleza.
Pontos de referência: Próximo a mercadinho K-Tem.
Localização: Urbana.
Quantidade de funcionários: 02 permanentes.
Taxa de ocupação anual média (%): 50%.
Mês de maior ocupação: Julho.
Mês de menor ocupação: Agosto.
Valor médio das diárias: R$ 70,00.
Unidades habitacionais (nº): 12.
Leitos (nº): 24.
Facilidades nas UHS: TV, frigobar e ar-condicionado.
Voltagem: 110V e 220V.
Tipo de diária: Sem café da manhã, com café da manhã e meia pensão.
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Área social: Restaurante com capacidade p/ 80 pessoas, Bar/lanchonete, churrasqueiras, garagem e
lavanderia.
Recreação e lazer: Piscina e playground adaptado.
Instalações para eventos: Não existe.
Restrições: Não é permitido animais e bebidas alcoolicas.
Observações complementares: Crianças até 6 anos não pagam. Pagamento é somente em dinheiro.
O restaurante pode ser alugado para eventos.
Apart-hotel da Vila
Razão social: Não existe.
CNPJ: Não existe.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: 2008.
Endereço: Rua Carlos Bentes, s/n – Bairro: Vila.
Telefones: (91) 3771-3646 / (91) 8226-4600.
Site: Não existe.
E-mail: Não existe.
Pontos de referência: Ao Lado da Igreja Nossa Senhora do Ó.
Localização: Urbana.
Quantidade de funcionários: 01 permanente e 01 temporário.
Taxa de ocupação anual média (%): Não informado.
Mês de maior ocupação: Julho.
Mês de menor ocupação: Outubro.
Valor médio das diárias: R$ 100,00.
Unidades Habitacionais (nº): 08.
Leitos (nº): 16.
Facilidades nas Uhs: TV, frigobar, ar-condicionado e ventilador.
Voltagem: 110v E 220v.
Tipo de diária: Sem café da manhã.
Restrições: Não é permitido animais, fumar, receber visitas no apartamento e fazer barulho depois
das 22hs.
Em Casa Hospedagem
Razão social: Aguiar E Bittencourt Ltda.
CNPJ: 01.412.486/0001-38.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: 1980.
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Endereço: Trav. Comandante Ernesto, 26 – Bairro: Vila.
Telefones/Fax: (91) 3771-5130 / (91) 3771-1193 / (91) 98078-7537.
Site: www.portalcn.com/casahospedagemdemosqueiro
E-mail: emcasahospedagemmosqueiro@hotmail.com
Pontos de referência: Em frente à Igreja Quadrangular.
Localização: Urbana.
Cadastur: 14.042567.20.0001-2.
Tipo: Pousada.
Quantidade de funcionários: 02 permanentes.
Taxa de ocupação anual média (%): 60%.
Mês de maior ocupação: Julho.
Mês de menor ocupação: Abril.
Valor médio das diárias: R$ 90,00.
Unidades habitacionais (nº): 11.
Leitos (nº): 26.
Facilidades nas UHs: TV, frigobar e ar-condicionado,
Voltagem: 110v e 220v.
Tipo de diária: Com café da manhã.
Recreação e lazer: Piscina
Estacionamento: Sim.
Observações complementares: Criança não paga ate 5 anos. Proprietário fala inglês, espanhol e
japonês. Não aceita cartão. Aceita cheque.
Apart-hotel Lice
Razão social: Cecília Salazar de Almeida – ME.
CNPJ: 10.746.665/0002-83.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: 2010.
Endereço: Av. 16 de novembro, 1265 – Bairro: Mangueiras.
CEP: 66.913-430.
Telefones: (91) 3771-1271.
Site: Não existe.
E-mail: jersonaugusto@hotmail.com
Descrição: A pousada localiza-se numa das avenidas principais da ilha que dão acesso as praias
mais visitadas e bairro da Vila.
Pontos de referência: Próximo a Rede Celpa.
Localização: Urbana.
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Cadastur: 14.075802.20.0002-6.
Tipo: Apart Hotel.
Quantidade de funcionários: 03 permanentes e 03 temporários.
Taxa de ocupação anual média (%): 50%.
Mês de maior ocupação: Julho.
Mês de menor ocupação: Outubro.
Valor médio das diárias: R$ 60,00.
Unidades Habitacionais (nº): 10.
Leitos (nº): 25.
Facilidades nas UH's: TV, frigobar e ar-condicionado.
Voltagem: 110v e 220v.
Tipo de diária: Com café da manhã.
Área social: Restaurante, sala de estar com televisão, banheiros sociais em área comum,
bar/lanchonete.
Estacionamento: Sim
Serviço bilíngue: Alemão.
Restrições: Não é permitido animais, som automotivo e fumar na área social.
Observações complementares: No térreo da pousada, na parte da frente há um restaurante.
Pousada Marauê
Razão social: L. C. Souza Comércio e Serviços LTDA.
CNPJ: 03.063.702/0001-02.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: 2009.
Endereço: Estrada do Caruara. Km 2, 2000 – Bairro: Caruara.
Telefones: (91) 8890-4415 / (91) 8245-5720.
Site: www.pousadamaraue.blogspot.com
E-mail: Não existe.
Descrição: A pousada localiza-se na estrada que dá acesso à praia do Paraíso. Sua área social possui
arborização, e acesso direto para a praia do Caruara.
Pontos de referência: Praia do Paraíso.
Localização: Rural/Urbana.
Quantidade de funcionários: 06 permanentes e 04 temporários.
Taxa de ocupação anual média (%): 60%.
Mês de maior ocupação: Julho.
Mês de menor ocupação: Agosto.
Valor médio das diárias: R$ 120,00.
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Unidades Habitacionais (nº): 12.
Leitos (nº): 36.
Facilidades nas UHs: TV, frigobar e ar-condicionado.
Voltagem: 110v/220v.
Área social: Restaurante c/ capacidade para 56 pessoas, Bar/lanchonete, lavanderia, música
ambiente e ao vivo.
Estacionamento: Sim.
Recreação e lazer: Piscina e Praia.
Restrições: Não é permitido animais, som automotivo, levar comida e bebida e fumar no
restaurante.
Observações Complementares: A pousada possui acesso direto a praia, como se a mesma fosse
particular.
Chalés do Paraíso
Razão social: Não informado.
CNPJ: Não informado.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: 2009.
Endereço: Av. Beira Mar, 811 – Bairro: Paraíso.
Telefones: (91) 8890-4415 / (91) 8245-5720.
Site: Não existe.
E-mail: Não existe.
Descrição: A pousada localiza-se na estrada que dá acesso à praia do Paraíso, distante
aproximadamente 500 metros. Sua área social possui arborização e também dá acesso à praia.
Pontos de referência: Praia do Paraíso.
Localização: Rural/urbana.
Quantidade de funcionários: 04 permanentes e 04 temporários.
Taxa de ocupação anual média (%): Não informado.
Mês de maior ocupação: Julho.
Mês de menor ocupação: Março.
Valor médio das diárias: R$ 80,00.
Unidades habitacionais (nº): 10.
Leitos (nº): 10.
Camas Extras (móveis em depósito): 20.
Facilidades nas UH’s: TV, frigobar e ar-condicionado.
Voltagem: 110v/220v.
Tipo de diária: Sem café da manhã.
Área social: Restaurante c/ capacidade para 200 pessoas, bar/Lanchonete, garagem, serviço de copa.
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Recreação e lazer: Piscina, Praia.
Restrições: É proibido animais e som automotivo.
Estacionamento: Sim
Observações Complementares: As mesas do restaurante estão dispostas em área aberta sombreada
pela arborização local.
Pousada Familiar Farol
Razão social: Borges Moreira & Siqueira Moreira Ltda.
CNPJ: 11.243.501/0001-15.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: 18/01/2009.
Endereço: Av. Beira Mar, 3644 – Bairro: Farol.
Telefones: (91) 3771-2593.
E-mail: mirnamoura@gmail.com
Descrição: A pousada localiza-se numa das principais avenidas da ilha, de frente para a praia do
farol, uma das praias mais procuradas para banho e lazer. Próximo de casas noturnas, bares,
farmácias, caixas eletrônicos, mercado municipal e restaurantes.
Pontos de referência: Praia do Farol.
Localização: Urbana.
Quantidade de funcionários: 02 permanentes e 03 temporários.
Taxa de ocupação anual média (%): Não informado.
Mês de maior ocupação: Julho.
Mês de menor ocupação: Agosto.
Valor médio das diárias: R$ 100,00.
Unidades Habitacionais (nº): 07.
Leitos (nº): 18.
Facilidades nas UHs: TV, frigobar e ar-condicionado.
Voltagem: 110v/220v.
Tipo de diária: Sem café da manhã.
Área social: Restaurante com capacidade para 60 pessoas, salão coberto para eventos,
bar/lanchonete, churrasqueiras, serviço de copa, música ambiente e lavanderia.
Recreação e lazer: Piscina.
Estacionamento: Sim, com capacidade de 14 automóveis.
Restrições: Não são permitidos animais e bebidas alcoólicas nos apartamentos.
Observações Complementares: A pousada possui uma área coberta que funciona como salão para
festas sociais com capacidade para 60 pessoas sentadas.
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Hotel Fazenda Paraíso
Razão social: Opas Turismo Ltda. EPP
CNPJ: 83.764.654/0001-19.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: 14/04/1994.
Endereço: Beira Mar s/n – Bairro: Paraíso.
CEP: 66.090-363.
Telefones: (91) 3204-4666.
Site: www.hotelfazendaparaiso.com.br
E-mail: paraiso@hotelfazendaparaiso.com.br
Descrição: O hotel localiza-se na praia do Paraíso, esta é banhada pela Baia do Marajó, com ondas
de água doce. Cercada pela natureza e a tranquilidade.
Pontos de referência: Praia do Paraíso.
Localização: Rural/urbana.
Cadastur: 14.006433.20.0001-2.
Tipo: Hotel Resort.
Quantidade de funcionários: 30 permanentes e 10 temporários.
Taxa de ocupação anual média (%): 60%.
Mês de maior ocupação: Julho.
Mês de menor ocupação: Março.
Valor médio das diárias: R$ 198,00.
Unidades Habitacionais (nº): 89.

Leitos (nº): 235.

Chalés (nº de UHs): 22.

Leitos (nº): 44.

Facilidades nas UHs: TV aberta, TV por assinatura, rádio, internet, telefone, frigobar e arcondicionado.
Voltagem: 110v,
Facilidades para pessoas com deficiência: Sim.
Tipo de diária: Com café da manhã.
Área social: Restaurante com capacidade para 688 pessoas, adaptado para pessoas com deficiência.
A área social ainda possui: Bar/lanchonete, churrasqueiras, serviço bilíngue, sala de TV/Vídeo,
serviço de copa, circuito interno de TV, música ambiente, música ao vivo, central telefônica, arcondicionado, informações turísticas, lavanderia, internet.
Recreação e lazer: Piscina, quadra de esportes, playground, sala de jogos, campo de futebol.
Instalações para eventos: Auditório (Auditório Flávio Fernandes) Capacidade Sentados: 240
Salas: Quantidade: 04; Capacidade Sentados: 120. Possui: Estacionamento, parabólica, telefonia,
bar/lanchonete/restaurante.
Estacionamento: Sim.
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Restrições: Animais somente nos chalés.
Observações Complementares: Aceita todos os cartões de crédito.
Pousada do Alemão
Razão social: Yone Tereza Figueira Hormel.
CNPJ: 21.127.935/0001-03.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: 29/09/2014.
Endereço: Av. Beira Mar s/n – Bairro: Chapéu Virado.
CEP: 66.913-010.
Telefones: (91) 3771-1958.
Site: Não informado.
E-mail: pousadadoalemaomosqueiro@gmail.com
Descrição: O hotel localiza-se na praia do Chapéu Virado, com ondas de água doce. Cercada pela
natureza e a tranquilidade.
Pontos de referência: Praia do Chapéu Virado.
Localização: Urbana.
Cadastur: 14.075.864.20.0001-1.
Tipo: Pousada.
Quantidade de funcionários (nº): 01 permanente.
Taxa de ocupação anual média (%): Não informado.
Mês de maior ocupação: Julho.
Mês de menor ocupação: Março.
Valor médio das diárias: Não informado.
Unidades habitacionais (nº): 07.
Leitos (nº): 19.
Facilidades nas UHs: Não Informado.
Tipo de diária: Com café da manhã.
Estacionamento: Sim.
Área social: Sala de estar com televisão.
Recreação e lazer: Piscina.
Pousada das Águias
CNPJ: 20.457.593/0001-27.
Natureza: Empresa privada.
Início das atividades: 16/06/2014.
Cadastur: 14.075869.20.0001-8.
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Tipo: Pousada.
Localização: Urbana.
Endereço: Av. Beira Mar, 4588.
Telefone: (91) 98909-1986.
E-mail: pousadadasaguias@outlook.com.br
Quantidade de empregados (nº): Não informado.
Período de funcionamento: Ano inteiro.
Taxa de ocupação média (%): Não informado.
Mês de maior ocupação: Julho.
Mês de menor ocupação: Março.
Unidades habitacionais: 11.
Leitos (nº): 36.
Valor da diária: Não informado.
Tipo de diária: Com café da manhã.
Facilidades nas UH’s: TV, ventilador.
Área social: Piscina, sala de estar com televisão, banheiros sociais em áreas comuns.
Restaurante: Sim, com capacidade para 250 pessoas sentadas.
Estacionamento: Sim.
Hotel Beira Mar
CNPJ: Não informado.
Natureza: Empresa privada.
Início das atividades: Não informado.
Cadastur: Não informado.
Localização: Urbana.
Endereço: Tv. Siqueira Mendes, 8.
Telefone: (91) 3771-1886.
E-mail: Não informado.
Quantidade de funcionários (nº): 3 temporários.
Período de funcionamento: Ano inteiro.
Taxa de ocupação média (%): Não informado.
Mês de maior ocupação: Não informado.
Mês de menor ocupação: Não informado.
Unidades habitacionais (nº): 08.
Leitos (nº): 23.
Valor da diária: Não informado.
Tipo de diária: Sem café da manhã.
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Facilidades nas Uh’s: TV, frigobar e ventilador.
Área social: Não informado.
Restaurante: Não informado.
Forma de Pagamento: Só em dinheiro.
Hotel Pousada Euro Brasil
CNPJ: Não informado.
Natureza: Empresa privada.
Início das atividades: 2009.
Cadastur: Não informado.
Localização: Urbana.
Endereço: Rua Nossa Senhora do Ò com Siqueira Mendes, 70.
Telefone: (91) 98850-6664.
E-mail: cleris_ufpa@yahoo.com.br
Ponto de referência: Praça Igreja da Matriz.
Quantidade de funcionários (nº): 01 empregado permanente.
Período de funcionamento: Como hotel só funciona no mês de julho, nos outros meses é alugado
por temporada para pessoas de negócios.
Taxa de ocupação média (%): Não informado.
Mês de maior ocupação: Julho.
Mês de menor ocupação: Não informado.
Unidades habitacionais (nº): 12.
Leitos (nº): 23.
Valor da diária: Não informado.
Tipo de diária: Sem café da manhã.
Facilidades nas Uh’s: TV, frigobar, ventilador e ar-condicionado.
Estacionamento: Sim.
Restaurante: Não possui.
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B.2 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS
B.2.1 Restaurantes
Restaurante Pousada das Águias
Razão social: Cremilson Carlos Ataíde Viana.
CNPJ: 20.457.593/0001-27.
Natureza: Micro empreendedor individual (MEI).
Início das atividades: 16/06/2014.
Cadastur: 14.075870.15.0001-6.
Localização: Urbana.
Endereço: Av. Beira Mar, 4588.
Telefone: (91) 98909-1986.
E-mail: pousada.dasaguias@outlook.com.br
Quantidade de funcionários: Não informado.
Período de funcionamento: Ano inteiro.
Quantidade de pessoas sentadas: 250 (aproximadamente 60 lugares).
Serviços e equipamentos: Música ambiente.
Tipos de culinária: Amazônica.
Nacionalidade: Brasileira.
Serviço: Buffet.
Lambreta 62
Razão social: Wr Cercal Restaurante e Comércio – ME.
CNPJ: 08.489.077/0001-89.
Natureza da entidade: Empresário individual.
Início da atividade: 05/10/2006.
Endereço: Av. Beira Mar, 62.
Telefones: (91) 3771-1156.
E-mail: lambretta-62@hotmail.com
Pontos de referência: Terminal hidroviário.
Localização: Urbana.
Cadastur: 14.075826.15.0001-8.
Serviços e equipamentos: Música ambiente.
Tipos de culinária: Amazônica.
Nacionalidade: Brasileira.
Por serviço: A La Carte.
Por tema: Barraca de Praia.
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Atendimento em língua estrangeira: Espanhol.
Capacidade: 50 mesas, 200 pessoas sentadas.
Restaurante Ilha Bela
Razão social: Joana D'arc Souza Dias.
CNPJ: 12.5165.91/0001-33.
Natureza da entidade: Empresário individual.
Início da atividade: 13/09/2010.
Cadastur: 14.075828.15.0001-2.
Localização: Urbana.
Endereço: Av. Dezesseis de Novembro, 463.
Telefones: (91) 3771-3120.
E-mail: joanadarc.dias@hotmail.com
Quantidade de funcionários: Não informado.
Serviços e Equipamentos: Música ambiente.
Tipos de Culinária: Variada.
Capacidade: 100 pessoas sentadas.
Peixaria e Pousada do Antônio
Razão social: Brito & Cunha Ltda.
CNPJ: 83.897.934/0001-03.
Natureza da entidade: Sociedade empresária.
Início da atividade: 21/09/1994.
Cadastur: 14.075823.15.0001-6.
Localização: Urbana.
Endereço: Av. Dezesseis de Novembro, 463.
Telefones: (91) 3771-4331 / (91) 98953-4715.
Site: Não informado.
E-mail: rbritocunha@uol.com.br
Quantidade de funcionários: Não informado.
Serviços e equipamentos: Música ambiente.
Tipos de culinária: Amazônica.
Nacionalidade: Brasileira.
Por serviço: Não informado.
Capacidade: 200 pessoas sentadas.
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Restaurante do Nonato
Razão social: Raimundo Nonato Marques Campos.
CNPJ: Não informado.
Natureza da entidade: Privada (e formalizado como MEI).
Início da atividade: 2009.
Localização: Rural.
Endereço: Região das Ilhas, comunidade do Espírito Santo, às margens do Rio Pratiquara.
Telefones: (91) 98081-9022.
Site: Não informado.
E-mail: sitiopratiquara@yahoo.com.br.
Pontos de referência: Porto Pelé.
Funcionamento: Finais de semana e feriados das 10:00hs às 18:00hs.
Quantidade de funcionários: 01 permanente e 05 temporários.
Serviços e equipamentos: Música ao vivo, banho de rio e passeios pela trilha,
passeio de barco c/ monitor, espaço para eventos, internet s/ fio no celular.
Tipos de culinária: Amazônica.
Nacionalidade: Brasileira.
Por serviço: À la carte, self service.
Por Região: regional bem cabocla, 3 pratos criados pelo próprio empresário:
peixe grelhado, peixe empanado c/ farinha de tapioca.
Especialidade: Churrascaria, frutos do mar, grelhados, caldeirada, camarão no
bafo e caranguejo. O Restaurante oferece comida vegetariana p/ quem faz
dieta.
Capacidade: 100 pessoas sentadas.
Restrições: Fumantes, não trazer comida nem bebida, consumo só no
restaurante
Áreas de lazer: Disponibiliza aos clientes para relaxar, redes de fibra de
açaizeiro e cadeiras de praias em madeira.
Parcerias: Amazon Service, ABAV, Blumarina, Quadro Engenharia, Cartrace.
Associações: Associação Pró Turismo.
Restaurante Tá Legal
Razão social: Não informado.
CNPJ: Não informado.
Natureza da entidade: Privada.
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Início da atividade: Não informado.
Cadastro: Não possui.
Localização: Urbana.
Endereço: Tv. Veiga Cabral, 666 – Bairro: Maracajá.
Telefones: (91) 98856-2588 / (91) 98332-1832.
Site: Não informado.
E-mail: Não informado.
Pontos de referência: Escola José Honorato.
Quantidade de funcionários: 03 permanentes.
Serviços e equipamentos: Ventilador.
Tipos de culinária: Amazônica.
Nacionalidade: Brasileira.
Por serviço: A la Carte.
Capacidade: 25 pessoas sentadas.
Funcionamento: O ano inteiro, todos os dias da semana, das 9:00hs às
23:00hs.
Forma de pagamento: Somente no dinheiro.
Restaurante da Keila
Razão social: Sandro Fabson Silva Corrêa.
CNPJ: 23.260.176/0001-88.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da atividade: 11/09/2015.
Localização: Urbana.
Endereço: Rua 15 de Novembro, 95 – Bairro: Vila.
Telefones: (91) 8276-9142.
Site: Não informado.
E-mail: Não informado.
Quantidade de funcionários (nº): Não informado.
Serviços e equipamentos: Ventilador, internet sem fio, banheiros próprios e às
vezes música ao vivo.
Tipos de culinária: Amazônica.
Nacionalidade: Brasileira.
Por serviço: A la Carte, Pizzaria.
Por especialidade: Churrascaria, grelhados, frutos do mar e maniçoba nos fins
de semana.
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Capacidade: 52 pessoas sentadas.
Recanto das Pedras – Bar
CNPJ: Não informado.
Natureza da entidade: Empresa privada.
Início da Atividade: Não informado.
Localização: Urbana.
Endereço: Av. Beira Mar, s/n – Praia do Marahu.
CEP: 66.931-010.
Telefones: (91) 98829-4750.
Site: Não informado.
E-mail: natalinally@hotmail.com
Pontos de referência: Localizado em frente ao Sítio Arqueológico da Praia do Marahu.
Quantidade de funcionários: Só trabalha a família.
Serviços e equipamentos: Música ambiente.
Tipos de culinária: Amazônica.
Nacionalidade: Brasileira.
Funcionamento: O ano inteiro, todos os dias da semana, das 9:00hs às
17:00hs. Os meses que mais lotam é julho e dezembro.
Forma de pagamento: Dinheiro e cartão.
Tipo de Serviço: A la carte.
Especialidades: Cervejaria, churrascaria, creperia, doceria, frutos do mar,
grelhados, galeteria, sorveteria, tira-gosto.
Capacidade: 100 pessoas sentadas.
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B.3 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE AGÊNCIAS DE TURISMO
Não informado.

B.4 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES TURÍSTICO
B.4.1 Transportadoras Turísticas E Similares
Cooperativa de Transporte Alternativo de Mosqueiro
Razão social: Cooperativa de Transporte Alternativo de Mosqueiro.
CNPJ: Não informado.
Cadastur: Não possui.
Endereço: Avenida Almirante Barroso (Sede em Belém).- Bairro: Marco.
CEP: Não informado.
Telefone: (91) 3228-1333.
E-mail: Não possui.
Frota própria: Sim.
Tipo de veículo: Ônibus.
Quantidade: 02.
B.5 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS
Não informado.
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B.6 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER
B.6.1 Espaços Livres e Áreas Verdes
B.6.1.1 Praças
Praça Cipriano Santos – Vila
Natureza: Pública.
Localização: Urbana.
Endereço: Rua 16 de Novembro, s/n.
Pontos de referência: Tapiocaria de Mosqueiro e Igreja de Nossa Senhora do Ó.
Estado geral de conservação: Bom.
Praça do Chapéu Virado
Natureza: Pública.
Localização: Urbana.
Endereço: Av. Beira Mar, s/n.
Estado geral de conservação: Ótimo.
Praça Hotel Farol
Natureza: Pública.
Localização: Urbana.
Endereço: Em frente ao Hotel Farol.
Estado geral de conservação: Bom.
B.7 OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
Não informado.

36

37

C.1 ATRATIVOS NATURAIS
C.1.1 Zona Costeira
C.1.1.1 Praia
Praia da Baia do Sol
Localização: Av. Beira-Mar, s/n – Bairro: Baia do Sol (localidade Sucurijuquara).
Acesso ao atrativo: Via terrestre (moto/bicicleta) frequência regular, qualidade ruim.
Transporte: O tipo de transporte para ter acesso ao atrativo é via terrestre, com frequência regular,
contudo com qualidade precária.
Estado de conservação geral: Regular.
Visitação: Visitação de janeiro a dezembro, horário livre por se tratar de local de livre acesso, necessita de autorização para o acesso.
Acessibilidade ao atrativo: Tanto área urbana como rural, pavimentadas, contudo sem qualquer
adaptação para deficientes.
Equipamentos e serviços no atrativo: Falta de sinalização turística.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia (rio) e sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Primordialmente regional. Principais locais de visitantes é Belém e Ananideua.
Descrição do atrativo: Baia do Sol é uma das praias mais distantes da ilha, apresenta trechos em
processos de erosão da costa, Outras com afloramentos rochosos e boa faixa de areia. A maior procura ocorre no mês de julho – férias escolares. Durante as marés cheias há isolamento de alguns trechos da praia.
Praia do Caruara
Localização: Estrada do Caruara, s/n – Caruara.
Acesso ao atrativo: Via terrestre, frequência regular, qualidade regular.
Transporte para o atrativo: O tipo de transporte para ter acesso ao atrativo é via terrestre, com frequência regular, qualidade também regular.
Estado de conservação geral: Área pouco utilizada, Regular.
Visitação: De janeiro a dezembro. Mês de maior fluxo é julho e de menor é agosto.
Equipamentos e serviços no atrativo: Carência de informações turísticas, sinalização.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia de água doce e sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Belém – PA.
Descrição do atrativo: A praia localiza-se entre as praias de Marahú e Paraíso, possui pequena extensão com faixa de areia, quase sempre deserta, O significado do termo “Caruara” tem diversas interpretações. Para alguns o nome seria “Carauara” – de Carauá, planta conhecida na região. Para outros é uma referência a uma espécie de corrimento que afeta as articulações e provoca dores reumáticas, também está relacionado com mau-olhado e quebranto. Nesta segunda hipótese, o fato de
ser uma enseada escondida e por esse motivo conhecida por poucos.
Praia do Paraíso
Localização: Av. Beira Mar, s/n – Bairro: Paraíso.
Acesso ao atrativo: Via terrestre, regular.
Transporte: Feito via terrestre, a partir da PA 391, áreas urbana e rural, de forma regular, estrada totalmente pavimentada.
Estado de conservação geral: Bom.
Visitação: De janeiro a dezembro. Mês de maior fluxo é julho e de menor é agosto.
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Acessibilidade ao atrativo: Via terrestre, segue pelo ramal do DNER, na rua Lalor Mota e estrada do
Caruara, até chegar à Av. Beira Mar.
Equipamentos e serviços no atrativo: Inexistência de informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia doce e de sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Sim.
Origem dos visitantes: Inglesa, francesa, alemã, espanhola, italiana.
Descrição do atrativo: Paraíso recebe essa denominação em virtude da existência de uma propriedade agrícola do século XVIII conhecida como Sítio Paraíso, que possuía uma casa grande de frente
para a praia. Uma das praias mais distantes do centro urbano da ilha. Possuía uma considerável faixa de areia. As ondas são maiores em função da localização geográfica – influencia da baia do Marajó. Por possuir uma infraestrutura abastecida de bares, restaurantes e hotéis, a coloca em destaque
perante as agências de turismo.
Praia do Marahú
Localização: A v. Beira Mar, s/n – Bairro: Marahu.
Acesso ao atrativo: Via terrestre, regular.
Transporte para o atrativo: Feito via terrestre, frequência regular, estrada parcialmente pavimentada
(área urbana pavimentação asfáltica, rural sem pavimentação).
Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
Estado de conservação geral: Precário.
Visitação: De janeiro a dezembro.
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de sol e rio de água doce.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Pará.
Descrição do atrativo: Uma praia extensa de areias grossas e brancas. A paisagem do local é
composta por esculturas de pedra formadas pela força das ondas da maré. É uma das praias mais
sossegadas. A praia do Marahú vem sofrendo erosão com o decorrer dos tempos, provocando perda
de várias barracas de praia, atingindo prejuízo aos comerciantes e/ou barraqueiros da área.
Praia do Carananduba
Localização: Av. Rio Branco, s/n – Bairro: Carananduba.
Acesso ao atrativo: Via terrestre, frequência e qualidade regular, não possui adaptação.
Transporte para o atrativo: Terrestre, estrada parcialmente pavimentada (área urbana pavimentação
asfáltica, rural sem pavimentação).
Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
Estado de conservação geral: Situação precária.
Visitação: Regional, precisamente de Belém.
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia e sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Regional, predominando os belenenses.
Descrição do atrativo: Caranã designa uma palmeira elegante de cujos frutos se prepara uma bebida.
Devido à grande quantidade de caranãs, a localidade ficou conhecida como Carananduba. Mais frequentada pelos moradores, a praia é pequena, sem grandes atrativos. Os cabanos foram os primeiros
moradores de Carananduba. A praia possui uma pequena faixa de areia, possibilitando pratica de esporte e banhos de sol e rio. Na preamar a possibilidade de banho é mais propícia.
Praia do São Francisco
Localização: Av. Beira Mar, s/n – Bairro: São Francisco.
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Acesso ao atrativo: Via terrestre.
Transporte para o atrativo: Terrestre, estrada parcialmente pavimentada (área urbana pavimentação
asfáltica, rural sem pavimentação).
Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
Estado de conservação geral: Regular.
Visitação: De janeiro a dezembro.
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Acessibilidade ao atrativo: Não existe.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia e sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Regional (Belém).
Descrição do atrativo: Seu nome é uma homenagem aos santos da ecologia. Praia ideal para os piqueniques. Quando ocorre a vazante, as águas recuam bastante, deixando uma vasta extensão de
areia banhada pelo sol. A mata ainda bem perto, o canto dos passarinhos, o marulho das ondas sobre
as alvas areias nos proporcionam recolhimento. Praia de pouco movimento em função de não encontrar-se na avenida principal.
Praia do Ariramba
Localização: Av. Beira Mar, s/n – Bairro: Ariramba.
Acesso ao atrativo: Via terrestre.
Transporte para o atrativo: Terrestre, frequência regular.
Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
Estado de conservação geral: Regular.
Visitação: De janeiro a dezembro.
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia e sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Regional (Belém).
Descrição do atrativo: Origem do nome vem da ave marinha, que fazia vôos rasantes sobre as águas
da praia para se alimentar. Apear de localização privilegiada – as margens da avenida Beira Mar,
sua frequência é expressiva durante as férias escolares (julho).
Praia do Murubira
Localização: Av. Beira Mar, s/n – Bairro: Murubira.
Acesso ao atrativo: Via terrestre.
Transporte para o atrativo: Terrestre, frequência regular.
Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
Estado de conservação geral: Regular.
Visitação: De janeiro a dezembro (maior fluxo julho, menor em agosto).
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia e rio de água doce e de sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Regional, predomina Belém.
Descrição do atrativo: O nome Murubira origina da Tribo que habitava o local, na linguagem
indígena Murubira ou Morobira, como chamavam os índios, significa “homem forte” ou “homem
de pedra”. Camboinha: Escravos armavam camboas no local para prender os peixes, hoje conhecido
como currais.
Praia do Porto Arthur
Localização: Av. Beira Mar, s/n.
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Acesso ao atrativo: Terrestre.
Transporte para o atrativo: Terrestre, frequência regular.
Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
Estado de conservação geral: Regular.
Visitação: De janeiro a dezembro (maior fluxo julho, menor em agosto).
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia e rio de água doce e de sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Municipal (Belém).
Descrição do atrativo: Homenagem ao comendador Arthur Pires Teixeira, um dos primeiros a
construir casa de veraneio naquele trecho da orla e grande incentivador do desenvolvimento de
Mosqueiro tendo liderado o movimento pela construção do Ferril-Carril (Bonde), Mercado, Cinema
e outros empreendimentos. Ela está voltada para a baia do Marajó.
Praia do Chapéu Virado
Localização: Av. Beira Mar, s/nº – Bairro: Chapéu Virado.
Acesso ao atrativo: Terrestre.
Transporte para o atrativo: Terrestre, totalmente pavimentada.
Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
Estado de conservação geral: Regular.
Visitação: De janeiro a dezembro (maior fluxo julho, menor em agosto).
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia e rio de água doce e de sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Regional e nacional (Belém e São Paulo).
Descrição do atrativo: Colonos Portugueses fabricavam chapéus com abas, que chamavam de beiras
e a expressão usada era “chapéu beirado” com a pronuncia portuguesa “chapéu birado” e mais tarde
“chapéu vira”. Praia bastante procurada pelos veranistas durante o mês de férias escolares (julho) e
feriados prolongados.
Praia do Farol
Localização: Av. Beira Mar, s/nº – Bairro: Farol.
Acesso ao atrativo: Terrestre.
Transporte para o atrativo: Terrestre, totalmente pavimentada.
Legislação de proteção ao atrativo: Não.
Estado de conservação geral: Regular.
Visitação: De janeiro a dezembro (maior fluxo julho, menor em agosto).
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia de água doce e de sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: São Paulo.
Descrição do atrativo: Na ponta da praia, próxima a uma formação de pedra denominada “Ilha dos
Amores” foi instalado o farol que orienta os navegadores. Nesta privilegiada região da ilha, é
possível assistir, em todo o seu esplendor, tanto o nascer como o pôr do Sol. Esta é uma das praias
frequentadas pelos surfistas e em sua extremidade encontramos o Hotel Farol, um dos mais
tradicionais de Mosqueiro. Ela está voltada para a Baía do Marajó.
Prainha
Localização: Av. Beira Mar, s/n.
Acesso ao atrativo: Terrestre.
Transporte para o atrativo: Terrestre, regular.
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Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
Estado de conservação geral: Regular.
Visitação: De janeiro a dezembro, com maior fluxo julho, menor em agosto.
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia de água doce e de sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Municipal, Belém.
Descrição do atrativo: A praia surge a partir de uma vila de pescadores, área sem grande movimento. Ha quem diga que é a praia menos conhecida dos visitantes, devido sua localização, apesar de ficar na Avenida Beira Mar, é um trecho que não possui muito fluxo, posto que, já que logo após a
Praia do chapéu Virado, a Avenida 16 de novembro torna-se a via principal para o acesso ao bairro
da Vila.
Praia Grande
Localização: Av. Beira Mar, s/n.
Acesso ao atrativo: Terrestre.
Transporte para o atrativo: Terrestre, regular.
Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
Estado de conservação geral: Regular.
Visitação: De janeiro a dezembro, com maior fluxo julho e menor em agosto.
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia de água doce e de sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Municipal – Belém.
Descrição do atrativo: Embora o trecho que permite acesso direto seja relativamente curto, ela
apresenta grande extensão. Isso decorre do fato de várias casas terem sido construídas em sua orla,
obstruindo o acesso direto. Os adeptos do Candomblé costumam deixar nas suas areias as oferendas
aos Orixás. Ela está voltada para a baia do Marajó.
Praia do Bispo
Localização: Av. Beira Mar, s/n.
Acesso ao atrativo: Terrestre.
Transporte para o atrativo: Terrestre, regular.
Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
Estado de conservação geral: Regular.
Visitação: De janeiro a dezembro, com maior fluxo julho e menor em agosto.
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia de água doce e de sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Municipal – Belém.
Descrição do atrativo: Em sua orla o Arcebispado de Belém possuía uma casa de repouso que
costumava ser utilizada para retiros religiosos. Na sequência os Maristas adquiriram a propriedade.
Segundo alguns moradores da ilha, no passado, um bispo se apaixonou por uma bela mulher e por
ela perdeu a cabeça. Hoje, em dias de lua cheia, quem passa por lá está sujeito a encontrar vagando
um bispo sem cabeça. Ela está voltada para a baia do Marajó.
Praia do Areião
Localização: Av. Beira Mar, s/n – Bairro: Vila.
Acesso ao atrativo: Terrestre.
Transporte para o atrativo: Terrestre, regular.
Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
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Estado de conservação geral: Precário.
Visitação: De janeiro a dezembro, com maior fluxo julho e menor em agosto.
Equipamentos e serviços no atrativo: Sem informação turística, sem qualquer adaptação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de praia de água doce e de sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Municipal (Belém).
Descrição do atrativo: A praia recebe essa denominação devido ao extenso areal. Abrigava colônia
de pescadores Z-9, em que todo ano se festejava a festividade de São Pedro, padroeiro dos
pescadores, no mês de junho, com procissão fluvial, levantamento de mastro e dançante.
Atualmente a praia não é muito procurada devido a sua localização próximo ao trapiche
(movimento de embarcações).
C.1.2 Hidrografia
C.1.2.1 Rios
Rio Pratiquara
Endereço: Baía de Santo Antônio.
Localização: Rural.
Acesso ao atrativo: O acesso pode ser feito via terrestre (regular) e por hidrovia fluvial lacustre
(regular).
Transporte para o atrativo: O transporte para o Atrativo tanto pode ser terrestre como fluvial.
Estado de conservação: Ruim.
Visitação: Ano inteiro.
Acessibilidade: Não.
Equipamentos: Não existe sinalização, limpeza, informações ao visitante, condutor capacitado para
receber pessoas com deficiência.
Atividades ocorrentes atrativos: Passeios náuticos e banhos de rio.
Integra roteiros turísticos: Sim.
Origem visitantes: Não informado (diversificado).
Descrição do atrativo: Pratiquara é um nome indígena que significa “lugar de peixe pequeno”.
Desde sua nascente próximo a PA-391, até sua foz na Baia de Santo Antônio, o rio possui
aproximadamente 13 km de extensão. Suas águas são de cor branca ou barrenta (quando sofrem
influências das marés oceânicas, com velocidade que varia, conforme a distância das marés). Sua
profundidade chega a marca de 46 metros aproximadamente.
Rio Caruaru
Localização: Área Rural.
Acesso ao atrativo: Via terrestre (precária) e via fluvial/lacustre (regular).
Transporte para o atrativo: Fluvial, barco pequeno porte, de frequência irregular, sem adaptação a
deficientes. O tipo de transporte terrestre pode ser moto ou bicicleta, com frequência irregular.
Estado de conservação: Ruim.
Visitação: De janeiro a dezembro.
Acessibilidade ao atrativo: Não.
Equipamentos e serviços no atrativo: Falta de sinalização, informações a turistas.
Atividades ocorrentes no atrativo: Banho de sol.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Não informado.
Descrição do atrativo: O Rio Caruaru tem sua nascente nas matas de terra firme próximo a comunidade de Caruaru, desaguando no decorrer, quase 2,5. Km na margem do Rio Pratiquara. Sofre fluxo
de maré oceânica que permite variação de maré – alta e baixa. Suas águas possuem certo grau de
velocidade, assim como coloração barrenta, recebendo a classificação de águas brancas. O rio pos40

sui uma considerável profundidade, principalmente na maré cheia. Na maré seca é possível visualizar em suas margens o solo característico das áreas de várzeas de maré denominado de “tijuco salobro”, com grande concentração de sais minerais.
Rio Mari-Mari
Endereço: Baía de Santo Antônio.
Acesso ao atrativo: Via terrestre urbana pavimentação, rural sem pavimentação. Via fluvial/ lacustre
é feito pelo Igarapé do Castanhal ou pelo Igarapé do Canavial, é acesso mais utilizado.
Transporte para o atrativo: Terrestre com frequência regular, sem adaptação para deficientes. Fluvial
(barco de pequeno porte), frequência irregular.
Estado de conservação: Situação precária.
Visitação: De janeiro a dezembro, destacando julho como mês de maior fluxo e agosto como de menor fluxo.
Acessibilidade ao atrativo: Não.
Equipamentos e serviços no atrativo: Falta de sinalização, informações a turistas.
Atividades ocorrentes no atrativo: Passeios náuticos.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Estados Unidos e Itália.
Descrição do atrativo: O Rio Mari-Mari desde sua nascente nas matas logo após a PA-391, até a sua
foz na Baia de Santo Antônio possui aproximadamente 19 km de extensão, com mais de 15 tributários entre furos e igarapés. O Rio Mari-Mari sofre fluxo de maré oceânica que permite momentos de
maré alta e baixa. Suas águas possuem certo grau de velocidade, bem como coloração barrenta, recebendo a classificação de “águas brancas”. O rio possui uma considerável profundidade, principalmente na maré cheia e na maré seca é possível visualizarem suas margens o solo característico das
áreas de várzeas de maré, o que denomina-se de “tijuco salobro” com grande concentração de sais
minerais.
C.1.3 Unidade de Conservação e Similares
C.1.3.1 Monumento natural
Vegetação de Várzea
Localização: Zona Rural da Ilha do Mosqueiro (margem dos cursos d’água).
Acesso ao atrativo: Via terrestre (regular) e via Hidrovia Fluvial/Lacustre (regular).
Transporte: Terrestre (moto e bicicleta) frequência irregular. Fluvial via Porto Pelé, irregular, ainda
assim mais utilizado.
Estado de conservação geral: Necessitando de melhores condições percurso acesso, melhoras transporte, adaptação para deficientes coletes para viajantes barcos.
Visitação: De janeiro a dezembro, horário das 08:00hs às 17:00hs. Visita guiada, entrada franca.
Acessibilidade ao atrativo: Precária.
Equipamentos e serviços no atrativo: Não informado.
Atividades ocorrentes no atrativo: Não existe.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Japão, França, Alemanha, Bélgica.
Descrição do atrativo: As florestas de várzea incluem várzea alta e baixa, igapós e fluvio- marinhas
ou manguezais. Essas apresentam poucas alterações antrópicas e os fluxos de maré existentes facilitam o processo de regeneração natural caso ocorra alguma alteração. Nesse tipo de ambiente encontra-se o açaizeiro, miriti, andiroba, súcuba, dentre outros.
Vegetação de Terra Firme
Localização: Zona Rural, Ilha do Mosqueiro.
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Acesso ao atrativo: Transporte terrestre, frequência irregular, qualidade regular, sem adaptação a deficiente. Fluvial, frequência irregular.
Transporte: Via terrestre (moto/bicicleta) frequência irregular, qualidade ruim. Parte urbana pavimentada e a rural sem pavimentação. Fluvial com afluência irregular, qualidade regular. Ambos não
possuem adaptação.
Legislação de proteção ao atrativo: Não informado.
Estado de conservação geral: Necessitando de melhores condições percurso acesso.
Visitação: De janeiro a dezembro, obedecendo um horário de 08:00hs às 17:00hs. Visita guiada.
Acessibilidade ao atrativo: Condições precárias.
Equipamentos e serviços no atrativo: Sitio Pratiquara há quatro trilhas ecológicas que permitem a
visualização da flora. A extensão dos percursos variam de 400m a 4 km. Trilha sítio Rio Murubira 4
km; Trilha mais percurso de canoa 4 km (depende da maré);Trilha mais roçado mais mangue . 200
m.; Trilha mai cana 400 m. (depende da maré).
Atividades ocorrentes no atrativo: Interpretação da vegetação.
Integra roteiros turísticos comercializados: Sim.
Origem dos visitantes: Japão, França, Alemanha e Bélgica.
Descrição do atrativo: As florestas de terra firme localizam-se as áreas mais elevadas da ilha, não
sofrendo inundações durante o ano. As áreas que ainda não sofreram alterações antrópicas possuem
um maior número de espécie florestal de porte e uso variados em comparação às áreas desmatadas,
as quais apresentam menor diversidade de espécies florestais, conhecidas côo vegetação capoeira..
Neste ambiente encontra-se a castanheira, uxi, andiroba, piquiá, copaíba, etc.
Samambaia Azul
Localização: Comunidade Castanhal do Mari-Mari.
Acesso ao atrativo: O acesso pode ser feito via terrestre (regular) e por hidrovia fluvial lacustre
(regular).
Transporte: Via terrestre (moto/bicicleta) frequência irregular, qualidade ruim . Parte urbana
pavimentada e a rural sem pavimentação. Fluvial com afluência irregular, qualidade regular. Ambos
não possuem adaptação.
Estado de conservação geral: Necessitando de melhores condições percurso acesso – Regular.
Visitação: De janeiro a dezembro, de segunda a domingo, das 08:00hs à 17:00hs. Visita gratuita.
Acessibilidade ao atrativo: Precárias.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 20 minutos.
Equipamentos e serviços no atrativo: Não existe.
Atividades ocorrentes no atrativo: Interpretação da vegetação.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Itália e Estados Unidos.
Descrição do atrativo: As Samambaias Azuis recebem o nome científico de Nephrolepis
Polypodium é comum encontrar nos sub-bosques da floresta. No entanto, no trecho do caminho
entre o porto do Castanhal do Mari-Mari e o campo de futebol, esse tipo de vegetação recebe uma
coloração azul-metálico, que ao refletir radiação solar, a cor azul varia, bem como pela idade da
vegetação.
C.1.3.2 Outros
Estação Ecológica do Furo das Marinhas
Localização: Estrada Furo das Marinhas é 66.921-260. (Bairro Baía do Sol (Mosqueiro).
Acesso ao atrativo: Via terrestre (forma regular) e hidroviária fluvial/lacustre (regular).
Transporte: Terrestre com frequência regular. Fluvial, frequência irregular.
Estado de conservação geral: Bom.
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Visitação: Não.
Acessibilidade ao atrativo: Não possui.
Equipamentos e serviços no atrativo: Não existe.
Atividades ocorrentes no atrativo: Não existe.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Não informado.
Descrição do atrativo: Estação Ecológica Furo das Marinhas, localizada nas proximidades da ponte
de integração continente com a ilha. Possui 10 ilhas de dos tamanhos variados, preservadas e sem
grandes modificações antrópicas por parte da comunidade do entorno. Sua criação se prende na
ideia de preservação das áreas insulares, evitando a sua ocupação, assim como a perda da cobertura
vegetal, principalmente da mata ciliar, contribuindo com assoreamento do Furo das Marinhas.
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C.2 ATRATIVOS CULTURAIS
C.2.1 Arquitetura civil
Expressart Lígia Silva e Luvila
Nome Popular: Expressart.
Localização: Urbana.
Endereço: Tv. João Manteiga, 18 – Bairro: Ariramba.
CEP: 66.919-130.
Telefone: (91) 98161-8159.
Site: www.expressart.com.br
E.mail: luvila-24@hotmail.com
Atendimento em língua estrangeira: Espanhol.
Funcionamento: Ano inteiro, todos os dias da semana.
Horário de abertura e encerramento: 08:00hs às 18:00hs.
Estacionamento: Gratuito, com capacidade para 15 veículos.
Instalações e equipamentos: Àrea de exposição coberta e não coberta, espaço p/festas e eventos, loja
de souvenir, museu, galeria de arte, espaço gourmet: degustação de pastas e vinhos nos fins de
semana, feiras de cultura e arte nos finais de semana e no mês de julho inteiro.
Outros equipamentos e serviços: Disponibilidade de cadeira de rodas e carrinho de bebê.
Acervo: Desenho, escultura, filme sobre arte e cultura, estampa, vitral, pintura, gravura, fotografia,
arte popular, outros: mosaico.
Material utilizado: Material descartado, química, tintas, pigmentos, madeira, ferro, vidro, cerâmica.
Aceitam doações de qualquer tipo de material descartado.
Estilo arquitetônico predominante: Colonial.
Descritivo das especificidades do atrativo: O Espaço Cultural possui um atelier para realização dos
seguintes cursos: vitral, mosaico, escultura, cerâmica, pintura, arte artesanal, iniciação de Restauro.
Uma parte dos cursos é gratuito e outra é cobrada. O espaço conta com os seguintes profissionais:
Escultora, Arte Educadora, Restauradora de Patrimônio, e desenvolve parcerias com os seguintes
órgãos: Prefeitura Municipal de Belém, Agência Distrital de Mosqueiro e estão em negociação com
o Museu da UFPA.
C.2.2 Arquitetura religiosa
Capela de Santa Rosa de Lima
Nome da Organização Mantenedora/Gestora: Comunidade.
Endereço: Comunidade do Caruaru.
Ponto de referência: Próximo a escola e o campo de futebol.
Localização: Rural.
Sinalização acesso: Mal sinalizado e não adaptado.
Sinalização turística: Mal sinalizado e não adaptado.
Meios de acesso: Via Terrestre, hidrovia fluvial.
Acesso mais utilizado: Fluvial.
Adaptado (especificar): Não.
Grau de utilização: Regular.
Atende as necessidades atuais: Sim.
Permite expansão no volume de visitantes: Sim.
Descrições do acesso mais utilizado: Partindo do porto de Caruaru segue pela rua principal até
chegar à capela.
Visitação: Janeiro a dezembro.
Visita: Guiada.
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Guia de visitação: Paga e gratuita.
Entrada: Franca.
É necessário ter autorização prévia para o acesso: Sim.
Atividades realizadas no atrativo: Apresentação da igreja, do seu histórico e da imagem de Santa
Rosa de Lima e missas, novenas e celebrações religiosas.
Roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem da maior parte dos Visitantes: Municipal, Entorno Regional, Nacional e Internacional.
Turistas internacionais que visitam a localidade: Alemanha e Suíça.
Época do maior fluxo de visitação: Agosto.
Época do menor fluxo de visitação: Outros meses.
Descrição do atrativo: A capela foi construída pelos moradores da comunidade após concordarem
com o padre Samuel em 1945 ao realizar a missa.
C.2.3 Artesanato
Varinha bordada
Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidade.
Endereço: Comunidade do Caruaru.
Localização: Rural.
Sinalização de acesso: Mal sinalizado e não adaptado.
Sinalização turística: Não sinalizado e não adaptado.
Meios de acesso: Hidrovia Fluvial/Lacustre: Regular.
Adaptado: Não.
Grau de utilização: Regular.
Atende as necessidades atuais: Sim.
Permite expansão no volume de visitantes: Sim.
Descrições do acesso mais utilizado: A partir do Porto de Caruaru segue pela rua principal até
chegar ao espaço (ar livre) de amostra do artesanato.
Visitação: Janeiro a dezembro.
Horário: De 08:00hs às 17:00hs.
Visita: Guiada, pela comunidade.
Duração média da visita: 30 min.
Guia de visitação: Paga e gratuita.
Entrada: Franca.
Autorização prévia para o acesso: Não.
Limite de visitantes: Não.
Atividades comerciais: Venda do artesanato.
Integra roteiros turísticos comercializados: Não.
Origem dos visitantes: Municipal, entorno regional, nacional e internacional.
Turistas internacionais que visitam a localidade: Europeu e inglês.
Época do maior fluxo de visitação: Julho a dezembro.
Época do menor fluxo de visitação: Janeiro a maio.
Descrição do atrativo: Além da varinha bordada, há a produção de colar de sementes da floresta (as
sementes são compradas no centro urbano de Mosqueiro) e paneiros com fibra vegetal.
C.2.4 Formas de expressão
Grupo de Contador de Histórias
Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidade.
Endereço: Escola.
Localização: Rural.
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Sinalização de acesso: Mal sinalizado e não adaptado.
Sinalização turística: Mal sinalizado e não adaptado.
Meios de acesso: Via terrestre e fluvial.
Acesso mais utilizado: Fluvial.
Descrições do acesso mais utilizado: A partir do Porto do Caruaru segue pela rua principal até
chegar ao prédio da escola.
Transportes para o atrativo: Barco (pequeno porte).
Frequência: Irregular.
Estado de conservação/preservação do atrativo (escola): Regular.
Atividades realizadas no atrativo: Contagem de lendas, causos e historietas.
Origem dos visitantes: Municipal, entorno regional, nacional e internacional.
Origem dos turistas internacionais que visitam a localidade: Europa.
Época do maior fluxo de visitação: Julho a dezembro.
Época do menor fluxo de visitação: Janeiro a maio.
Descrição do atrativo: O grupo de contador de histórias é formado por sete pessoas (moradores da
comunidade) de várias idades, que narram lendas amazônicas causos ocorridos e historietas
ocorridas com os moradores antigos, amigos e parentes.
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C.3 ATIVIDADES ECONÔMICAS
C.3.1 Extrativismo
Extrativismo do Açaí.
Nome popular: Coleta do Açaí.
Nome da organização mantenedora/gestora: Sítio Pratiquara.
Endereço: Comunidade do Espirito Santo (várzea da propriedade).
Localização: Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Porto Pelé.
Distância da localidade mais próxima (Km): 3,5 km.
Sinalização de acesso: Não sinalizado e não adaptado.
Sinalização turística: Não sinalizado e não adaptado.
Meios de acesso: Hidrovia fluvial.
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da localidade mais próxima: 25 min.
Descrições do acesso mais utilizado: Partindo do porto Pelé, segue pelo igarapé Tamanduaquara, até
chegar ao rio Pratiquara onde está localizado o Sítio.
Visitação: Julho a dezembro.
Dias: Segunda a Domingo.
Horário: 10:00hs às 18:00hs.
Visita: Guiada.
Duração média da visita: 20 min.
Guia de visitação: Paga.
Idiomas da guia: Inglês.
Entrada: Franca.
Autorização prévia para o acesso: Sim, do proprietário.
Limite dom número de visitantes: Sim, no máximo 20 pessoas.
Atividades realizadas no atrativo: Apresentação Botânica, convite ao visitante para subir no
açaizeiro; modo de extração; confecção da peconha e extração do fruto.
Roteiros turísticos comercializados: Sim.
Comercializado por: TM Tour, Vale Verde Turismo, Amazon Tech, Amazon Star, Amazon Service,
Vitória Régia Turismo e Kaluanã.
Origem dos visitantes: Municipal, entorno regional, nacional e internacional.
Maior fluxo de visitação: Outubro.
Menor fluxo de visitação: Janeiro, fevereiro, março, abril e Julho.
Fluxo de visitantes anual (nº): 5.000 pessoas.
Descrição do atrativo: O açaizeiro e a palmeira que produz o fruto do açaí, ocorre principalmente
nos ambientes alagáveis as margens dos rios, há várias espécies da palmeira, sendo a Euterpe
oleracea a mais comum nestes ambientes.
Observações complementares: A demonstração da extração do fruto do açaí depende do período de
maturação dos frutos que ocorre principalmente no período que vai do mês de julho até o início de
mês de dezembro. Logo, nos outros meses a atividades se restringe na apresentação da palmeira e
do seu modo de extração sem a coleta do fruto.
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C.4 REALIZAÇÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS CONTEMPORÂNEAS
Não possui.
C.5 EVENTOS PROGRAMADOS
C.5.1 Festas/celebrações
Festividades de São Sebastião da Praia Grande
Data de realização: 10 à 20 de janeiro.
Periodicidade: Anual, desde 1789.
Local: Baía do Sol, Mosqueiro.
Descritivo: Com extensa programação religiosa com novena, procissão luminosa, ladainha, procissão tradicional e missa, além da programação profana com tarde festiva, brincadeiras e o tradicional
Cortejo do Mastro.
Carnaval
Periodicidade: Anual.
Local: Praça Matriz de Mosqueiro.
Descritivo: Marchinhas de carnaval, bandas de fanfarras, sambas-enredo, tecno melody e carnaval
com Cristo animam os foliões do município. A festa, iniciada no final da tarde, reuniu mais de 100
mil brincantes, desde o público infantil até a terceira idade.
Festival das Águas
Data de realização: 22 de março.
Periodicidade: Anual, desde de 2004.
Local: Realizado em toda a ilha.
Descritivo: A programação do Festival foi concebida em três eixos. O primeiro deles correspondeu
a um amplo debate sobre a importância dos recursos hídricos e foi constituído por um Seminário
que chegou a reunir 300 participantes da comunidade acadêmica, científica e setores responsáveis
pela gestão de políticas públicas, além de dezenas de palestras nas escolas e centros comunitários de
Mosqueiro que alcançaram, nas três versões, 7.000 alunos. O segundo eixo foi composto por uma
programação cultural envolvendo as mais variadas manifestações artísticas como a música, oficinas
e exposições de pintura, fotografia e poesias que apresentam a água como tema; por último, as atividades de lazer incorporando esportes náuticos como regatas e porfias de canoas tradicionais a remo,
gincanas ecológicas fluviais, ecoturismo explorando trilhas interpretativas e passeios fluviais.
Triathlon de Atletismo Regional
Data de realização: Junho.
Periodicidade: Anual.
Local: Praia do Chapéu Virado.
Divino Espírito Santo
Data de realização: Maio (data móvel).
Periodicidade: Anual.
Local: Baía do Sol e Vila.
Santo Antônio
Data de realização: 01 à 13 de junho.
Periodicidade: Anual.
Local: Comunidade do Aeroporto e Vila.
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São João
Data de realização: 24 de Junho.
Periodicidade: Anual.
Local: Vila.
São Pedro
Data de realização: 29 de junho.
Periodicidade: Anual
Local: Comunidade Areião e Baía do Sol.
Aniversário de Mosqueiro
Data de realização: 06 de julho.
Periodicidade: Anual.
Local: Praça Matriz de Mosqueiro.
Descritivo: O aniversário de Mosqueiro abre oficialmente a programação de verão no balneário
mais procurado pelos veranistas da Região Metropolitana de Belém. Shows e competições esportivas prometem muita diversão e alegria nas praças e praias da bucólica.
Triathlon de Atletismo Nacional
Data de realização: Agosto.
Periodicidade: Anual.
Local: Praia do Chapéu Virado.
Semana da Pátria
Data de realização: 05 à 07 de setembro.
Periodicidade: Anual.
Local: Praça Matriz de Mosqueiro.
Nossa Senhora da Conceição
Data de realização: 27 de novembro a 05 de dezembro.
Periodicidade: Anual.
Local: Paróquia na Praça de Carananduba.
Descritivo:
Círio de Nossa Senhora do Ó
Data de realização: 2º domingo de dezembro.
Periodicidade: Anual.
Local: Praça Matriz de Mosqueiro.
Descritivo: O mês de dezembro é de festa em Mosqueiro. É neste período que a comunidade católica realiza as festividades em homenagem à sua padroeira, Nossa Senhora do Ó. No segundo sábado
do mês, barcos tradicionais da região em romaria, cortando furos e igarapés, trazem a imagem de
Nossa Senhora do Ó da comunidade do Caruaru até o “Porto Pelé”, em seguida, ela é levada á Igreja Matriz. Na noite do sábado, os romeiros carregando suas velas acesas conduzem a imagem para a
capela do Sagrado Coração de Jesus, na praia do Chapéu Virado. No dia seguinte, milhares de fiéis
acompanham o Círio, a grande romaria.

49

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia utilizada na hierarquização dos atrativos destacados na Ilha do Mosqueiro,
Distrito de Belém-Pará, baseia-se no procedimento adotado pelo Ministério do Turismo (MTUR) e,
adaptada a partir da proposta da Organização Mundial do Turismo (OMT).
O objetivo dessa metodologia consiste em avaliar o grau de relevância dos atrativos
inventariados para possíveis intervenções ou planejamentos.
Assim sendo, inicialmente será avaliado o grau de atratividade conforme as características
listadas no quadro de número 1 e, posteriormente os critérios encontrados no quadro de número 2.
No Estado do Pará, a atividade turística surge enquanto aspecto medular no planejamento
e estruturação de políticas de desenvolvimento, buscando aliar fortalecimento econômico com a
valorização das singularidades de cada destino dos Polos Turísticos do Estado. Desse modo, surge a
necessidade de conhecimento sobre o território para posterior ação de planejamento e ordenamento
da atividade turística. O Pará se destaca em âmbito do Planejamento a partir do momento em que
articula e propõe suas diretrizes de desenvolvimento turístico, as quais estão fundamentadas sob
a égide de um documento norteador “Ver-O-Pará” (Plano Estratégico)
Assim sendo, este documento respalda o atendimento das necessidades iniciais para o
planejamento turístico da Ilha do Mosqueiro-PA, considerando operacionalização do Inventário
Turístico a principal ferramenta de conhecimento da oferta, que aliada a outros estudos específicos
compõem o instrumental pertinente ao planejamento da atividade, possibilitando o alcance objetivos
vislumbrando pontos positivos, atenuando impactos negativos.
Desse modo, algumas observações foram feitas, para que se ajustem certos pontos negativos
à Ilha. No segmento “praias” verificamos uma urbanização desordenada, com lixos nas praias,
barracas na orla sem a devida infraestrutura de serviços, ausência de saneamento básico, falta de
posto de informação turística (posto sem funcionamento).
Quanto aos rios, furos e igarapés realçamos a infraestrutura de transporte precária –
utilização de pequenas embarcações sem uso dos coletes, expondo os usuários a riscos. Lixo
encontrado com frequência tanto às margens como no decorrer da viagem.
Comunidades – qualificar a mão de obra local para atender melhor os turistas, orientando
no aprendizado. Observa-se a má sinalização (Comum e Turística), bem como a falta de adaptação
(acessibilidade). Constata-se dificuldade muito grande para se ter acesso a certas comunidades
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O Parque Municipal da Ilha do Mosqueiro (PMIM) há um descaso por parte das políticas
públicas e, até mesmo da comunidade em relação à educação, conservação e sensibilização
ambiental.
Finalizando, percebe-se uma necessidade de imperiosa de atualização das informações
inventariadas, a fim de se ter uma situação fidedigna da real situação da Ilha, tendo-se o Inventario
da oferta Turística, como ponto de partida para a realização de novos estudos como a Pesquisa de
Demanda, visando integrar os agentes que atuam na área, sejam eles públicos, privados,
promovendo o bem da “Bucólica” Ilha do Mosqueiro.
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HIERARQUIZAÇÃO
VALORES
CRITÉRIOS
Potencial de atratividade

0
Nenhum

1
Baixo

Grau de uso atual

Fluxo Turístico
Insignificante

Pequeno Fluxo

Representatividade

Nenhum

Apoio local e de
responsabilidade

Nenhum

Estado de conservação da
paisagem circundante

Péssimo

Regular

Bom

Ótimo

Infraestrutura

Inexistente

Existente, mas
Precário

Existente, mas
Necessitando de
Intervenções/
Melhorias

Existente e em
Ótimas Condições

Acesso

Inexistente

Precário

Necessitando de
Intervenções/
Melhorias

Em Ótimas
Condições

2
Médio

Elemento Bastante
Comum
Apoiado por uma
Pequena Parte da
Comunidade

3
Alto

Média Intensidade de
Grande Fluxo
Fluxo
Pequeno Grupo de
Elemento Singular
Elementos Similares
Raro
Apoiado por
Apoio Razoável
Grande Parte da
Comunidade

Apoio local e comunitário

Estado de conservação da
paisagem circundante

Infraestrutura

Acesso

2
0
2
2
06
1,5

1
1
2
2
06
1,5

2
0
1
1
04
1

0
0
1
1
02
0,5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

05
01
06
06
18
4,5

1

0

0

0

0

0

2

03

1

0

0

0

0

0

2

03

1

0

0

0

0

0

1

02

1

0

0

0

0

0

1

02

04

0

0

0

0

0

06

10

Total

Representatividade

Subtotais
Quadro 2 – Análise da hierarquia
Fonte: Adaptado do MTUR (2004).

Grau de uso

Rio Pratiquara
Rio Caruaru
Naturais Rio Mari-Mari
Praias
Subtotais
Média
Paróquia de Nossa
Senhora do Ó - Círio
Paróquia de Nossa
Culturais Senhora da Conceição
Paróquia Santa Rosa de
Lima.
PMIM

por dois)

ATRATIVO

Potencial de Atratividade
(Valor multiplicado

Quadro 1 – Critérios para a hierarquização.
Fonte: Adaptado do MTUR (2004)
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ANEXOS
Hino de Exaltação ao Mosqueiro
Cantando a Ilha
Compositor: Wady Bechara
Belo és sempre Mosqueiro
Terra de amor e de luz
Tens um sorriso faceiro
Que nos encanta e seduz
Quero agora cantar
O pendão verde e amarelo
Poie és Mosqueiro ser par (bis)
Glorioso e sutil
Orgulho do Brasil
Mosqueiro terra de sol
Mosqueiro terra de mar
Não posso deixar de te amar
As tuas praias sem fim pra mim
Teu clima que o vento ameniza
Produz uma brisa sem par
Mosqueiro o cém reflete tuas águas
De noite à luz do luar
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