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APRESENTAÇÃO

O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo, produz e atualiza
continuamente o Levantamento da Oferta Turística do Estado. Com isso, busca identificar
recursos paisagísticos, culturais, humanos e financeiros para o desenvolvimento sustentável
e duradouro desta atividade.
Hoje, Cachoeira do Arari dá mais um passo adiante em sua história, com a
elaboração em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), de seu Inventário da
Oferta Turística. Um documento basilar que consiste no levantamento, identificação e
registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos e da infraestrutura de apoio ao
turismo como instrumento base de informações para fins de planejamento, gestão e
promoção da atividade, possibilitando a definição de prioridades para os recursos
disponíveis e o incentivo ao desenvolvimento sustentável.
Um inventário é, sobretudo, um documento claro, objetivo e substancial para a
consulta de gestores públicos, empresários, pesquisadores, profissionais da área e
estudantes, que oferece dados confiáveis sobre a oferta turística de um destino, bem como
permite uma análise econômica e seu efeito multiplicador no desenvolvimento municipal.
Em síntese, é um diagnóstico real do potencial turístico de um município, seus
atrativos e características, e também das suas deficiências, pontos críticos e gargalos,
permitindo a gestão pública municipal intervir nos aspectos chaves e assim promover
ajustes necessários ao desenvolvimento socioeconômico local.

Adenauer Góes
Secretário de Estado de Turismo do Pará

INTRODUÇÃO
O objetivo principal deste trabalho foi realizar o Inventário da Oferta Turística de
município de Cachoeira do Arari, contemplando sistematicamente sua infraestrutura básica e
de serviços, equipamentos de apoio, atividades econômicas e os principais fatores de
relevante interesse ou correlação com a atividade turística.
Este documento foi produzido com base na metodologia de Inventário da Oferta
Turística institucionalizada pelo Ministério do Turismo (MTUR). Essa composição
metodológica foi formulada de forma participativa e interdisciplinar, tendo como objetivo
central auxiliar os municípios a identificar e planejar a atividade turística a partir de sua
oferta.
O presente estudo está dividido em 3 capítulos estruturais, tratados conforme a
nova metodologia do MTUR que se divide em três categorias distintas: A Categoria A, trata
da infraestrutura de apoio ao turismo, informações básicas do município, serviços básicos e
de apoio, assim como uma síntese de sua história de formação, economia, meios de acesso
entre outras informações básicas importantes para a fase de diagnóstico local. Em seguida,
temos a Categoria B, que adentra à descrição dos serviços turísticos locais com suas
especificidades, classificações, observações criticas e estrutura. Na Categoria C, estão
dispostas informações de descrição dos atrativos naturais e culturais do município. Por fim, o
documento traz um diagnóstico da Oferta Turística do Município de Cachoeira do Arari, no
Pará, elaborado pela Secretaria de Estado de Turismo do Pará, em parceria com o Curso de
Turismo da Faculdade Panamazônica para fins de planejamento público e privado do
turismo.
O processo de inventariação da oferta turística de Cachoeira do Arari se deu
metodologicamente em três fases distintas: 1) Pesquisa de dados secundários; 2)
Levantamento de campo e 3) Produção do relatório final.
A pesquisa de dados secundários caracterizou-se pela busca, arquivamento e
registro de informações básicas do município com fontes de informações diversas, a fim de
facilitar o conhecimento sobre o território. Neste, ocorreu o levantamento de dados sociais,
econômicos, demográficos e ambientais de Cachoeira do Arari. Em cumprimento a esta fase
foram preenchidos os formulários e informações pertinentes à Categoria A. Foram realizadas
consultas a material bibliográfico, estudos anteriores, com destaque para o Inventário da
7

Oferta Turística realizado em 2011 pela Companhia Paraense de Turismo e do documento
Estatísticas Municipais do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do
Pará e sites de informações institucionais.
No levantamento de campo foram visitadas instituições públicas, empresas
prestadoras de serviços turísticos e atrativos naturais e culturais. Foram utilizados
formulários da Categoria B e C e GPS para coleta de dados, sendo configurado com Datum
WGS84 ou World Geodetic System (assemelha-se ao SIRGAS2000, utilizado pelo IBGE) e
que permite utilização de ferramentas disponíveis na Web, com coordenadas configuradas em
graus, minutos, segundos. As entrevistas foram realizadas por técnicos da Secretaria de
Estado de Turismo no ano de 2014.
Após o levantamento de campo, os pesquisadores realizaram a organização
de informações e a iniciaram a produção do relatório com a sistematização dos dados
coletados em campo para posterior entrega do documento e sua inserção no sistema virtual de
inventário da SETUR/PA. Depois de realizado o levantamento dos dados primários e
secundários, conferidos e validados, foram sintetizados em formato de relatório técnico em
cópias impressas e digitais, a serem disponibilizadas na base de dados virtuais e físicos da
Secretária de Estado de Turismo do Pará, assim como aos órgãos e entidades parceiras e aos
demais interessados no assunto, com a finalidade de posterior consulta.
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A.1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO
A.1.1 Informações da Prefeitura
Endereço: Av. Deputado José Rodrigues Viana, s/n.
CEP: 68.840-000.
Telefone/ramal: (91) 3758-1550.
Sítio eletrônico (site/página web): http://www.cachoeiradoarari.pa.gov.br
CNPJ: 04.884.482/0001-40.
Quantidade de funcionários: Não informado.
Nome do prefeito: Benedito Vasconcelos de Oliveira Filho.
Nomes das secretarias, departamentos e outos:


Secretaria Municipal de Administração E Planejamento;



Secretaria Municipal de Agricultura;



Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto E Turismo;



Secretaria Municipal de Finanças;



Secretaria Municipal de Pesca;



Secretaria Municipal de Promoção De Assistência Social;



Secretaria Municipal Saúde;



Secretaria Municipal de Transporte, Obras E Urbanismo.

Nome do órgão oficial de turismo: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto E
Turismo.
Endereço: Rua Cel. Guilherme Feio, s/n.
CEP: 68840-000.
Telefone/ramal: (91) 3758-1311.
Endereço eletrônico (e-mail): semedcachoeira@gmail.com
Sítio eletrônico (site/página web): Não informado.
Quantidade de funcionários: Não informado.
Formação superior em Turismo (graduação e/ou especialização) (nº): Não existe.
A.1.1.2. Histórico do município
Origem do nome: O nome no município surgiu após o Capitão-Mor André Fernandes
Gavinho, construir sua casa em frente a uma cachoeira do Rio Arari.
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Data da fundação: 25/10/1747.
Data da emancipação: 01/01/1939.
Fundadores: André Fernandes Gavinho. – IN
Outros fatos de importância histórica:
Os primitivos habitantes da região do Ararí, conforme indícios existentes, foram os índios
Aruãs, ligados aos Neengaíbas, também denominados pelos historiadores como Homens do
Pacoval, por ser o local que tem essa denominação, um dos pontos que conserva os vestígios
mais acentuados da passagem dos silvícolas pela região. Cachoeira do Ararí surgiu no
período colonial, com a chegada dos jesuítas a partir de 1700, quando se iniciou a
colonização da região do Rio Ararí, fundando-se as fazendas de gado pertencentes à Missão,
em terras do médio e alto Ararí. O povoado surgiu a partir da fazenda que pertenceu ao
Capitão-Mor André Fernandes Gavinho, que após obter uma Carta de Data de Sesmaria,
escolheu o local para construir sua casa em frente a uma cachoeira do rio Ararí. Com o
crescimento demográfico em função do florescimento da pecuária, já em 1747, o governo
português, atendendo pedidos dos vizinhos do fazendeiro, mandou erguer uma capela, sob a
invocação de Nossa Senhora da Conceição, criando assim a Paróquia de Cachoeira, nos
campos da margem esquerda do rio Ararí, vinte e duas milhas acima da foz, nas terras da
fazenda do Capitão-Mor André Fernandes Gavinho, o qual fundou a Freguesia, com a
denominação de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira, subordinada à Vila Nova de
Marajó.

As terras patrimoniais da Vila foram doadas por testamento de 25 de outubro de

1747, por Francisco Ezequiel de Miranda, na qualidade de herdeiro presuntivo das terras,
tendo a Freguesia, após a morte do doador, tomado posse definitiva daquele patrimônio. Com
a morte do dono da fazenda, seus herdeiros consentiram que os vizinhos construíssem casas
no local. E em 1811 foi criada a Vila de Cachoeira. A Instalação do Município de Cachoeira
do Ararí. Em 1833, o Governo da Província convocou um Conselho para dar nova divisão
municipal ao Estado do Pará, em cujas sessões, realizadas de 10 a 17 de maio, foi
determinada a extinção da Vila Nova de Marajó e a elevação da Freguesia de Cachoeira à
categoria de Vila de Cachoeira. A criação do Município de Cachoeira do Ararí. Em 6 de
outubro de 1924, através da Lei n.° 2.274, o Município de Cachoeira do Ararí foi elevada à
categoria de cidade. A formação do povo de Cachoeira do Ararí e seus vultos históricos. O
povo de Cachoeira do Ararí é formado por caboclos, mamelucos e cafuzos.
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A.1.1.3 Características
Área total do município (km2): 3.101,70.
População total (nº hab.): 20.443.
Temperatura e chuvas:
Média (ºC): 27 ºC.
Mínima (ºC): 18 ºC.
Máxima (ºC): 36 ºC.
Meses mais chuvosos: Janeiro a julho.
Meses menos chuvosos: Agosto a dezembro.
Altitude média (em m): 20,00 m.
Coordenadas geográficas: 01º00'41" / 48º57'48"
Municípios limítrofes:
Ao Norte: Municípios de Chaves e Soure
Ao Sul: Município de Ponta de Pedras
A Leste: Municípios de Salvaterra e Baía do Marajó
A Oeste: Municípios de Ponta de Pedras e Santa Cruz do Arari.
Distância da capital (km): 71 Km.
Aniversário do município: 01/01.
Nome do(a) santo(a) padroeiro(a): São Sebastião.
Dia do(a) santo(a) padroeiro(a): 20/01.
Outros feriados municipais:
20/01 – São Sebastião;
01/01 – Aniversário da cidade.
Principais atividades econômicas: A economia do município é baseada, principalmente, na
criação de bovinos, bubalinos e equinos. A pesca também representa importante fonte de
renda para uma grande parcela da população. O comércio é uma das atividades que se
apresenta como opção de sustento para muitas famílias, concentrando o abastecimento do
município. A mandioca e o milho são os principais destaques da lavoura temporária. Na
permanente, destaca-se o abacaxi.
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A.1.1.4. Equipamentos, instalações e serviços públicos
A.1.1.4.1. Abastecimento de água
Tipo de abastecimento: Canalizada de poço.
Domicílios atendidos (%): Não informado.
Empresa responsável: Companhia de Saneamento – COSANPA.
A.1.1.4.2. Serviços de esgoto
Fossa séptica: Não.
Fossa rudimentar: Sim.
Vala: Não.
Estação de tratamento: Não.
Esgoto tratado: Não.
A.1.1.4.3. Serviços de energia
Energia elétrica: 110/220 Volts.
Gerador de emergência: Não.
Rede urbana: Sim.
Entidade responsável: Rede Celpa.
Rede rural: Sim.
Entidade responsável: Rede Celpa.
Abastecimento próprio: Sim.
A.1.1.4.4. Serviços de lixo
Coleta seletiva: Não.
Não seletiva: Sim.
Aterro sanitário: Não.
Compostagem: Não.
A céu aberto (lixão): Sim.
Entidade responsável: Prefeitura Municipal de Cametá.
A.1.1.4.5. Serviços de comunicação
Acesso à internet: A rádio, Wireless, 3G.
13

Telefonia móvel: Sim.
Telefonia fixa: Sim.
A.1.1.4.6. Informações turísticas
Divulgação impressa: Não.
Divulgação televisiva: Não.
Atendimento em língua estrangeira: Não.
Informativos impressos: Não.
Visitantes ano (nº): Não informado.
Meses de alta temporada: Não informado.
Origem dos visitantes/turistas: Não informado.
Atrativos mais visitados: Museu do Marajó, Casa de Dalcídio Jurandir e Rio Arari.
Segmentos ou tipos de turismo em que é especializado: Ecoturismo, Sol e praia, Cultural
(cívico, étnico, religioso, místico e esotérico).
Legislação municipal: Lei Orgânica 1992.
Legislação municipal de turismo: Não existe.
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A.2 – MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO
Pode-se chegar ao município por via fluvial, rodo fluvial e aéreo.


Aéreo

O município possui um Aeródromo localizado às proximidades da área urbana (92,00m) e que
se encontra em condições razoáveis para operações das aeronaves. Segundo levantamento
efetuado pela SETRAN em maio de 2001, o aeródromo está implantado em uma área
patrimonial de 16,50 ha e é composto dos seguintes equipamentos aeroportuários:
 Pista de pouso e decolagem: com 730 x 30m, pavimentação com imprimação e capa
selante em estado precário de conservação. Não apresenta pista de táxi e pátio de
aeronaves.
 Terminal de Passageiros: em alvenaria, mede 9,90 x 4,35m, e encontra-se em precário
estado de conservação.


Fluvial

O percurso através das águas, dura em torno de cinco horas. As embarcações, cuja capacidade
varia de 50 a 500 passageiros, partem de Belém, através de portos localizados na Umarizal.
Outra opção encontrada refere-se às balsas que transportam passageiros e automóveis de
todos os tipos. Saindo todos os dias às 6h30, do Porto Hidroviário de Icoaraci, todos tem um
único destino: a Foz do rio Camará, de onde o trajeto até a sede do município continua pela
PA-154, com o percurso fluvial que dura em torno de duas a três horas e o terrestre que pode
ser feito em duas horas.
Para atracação dos barcos de passageiros e cargas que fazem linha para Belém, é
utilizado o trapiche da prefeitura, que não cobra nenhuma taxa das embarcações e nem sobre
as passagens emitidas. A manutenção total do trapiche é de sua responsabilidade. Este é o
maior dos três trapiches localizados na parte frontal da cidade.
A uma distância de 100 metros tem-se o segundo trapiche, conhecido como “Félix”, que
tem um fluxo variado de cargas e passageiros, com vários tipos de embarcações. Entre o
trapiche da Prefeitura e do Félix encontra-se uma “doca” utilizada por pequenas embarcações,

que leva a um pequeno atracadouro. Durante a estiagem esse atracadouro sofre influência da
maré que regula seu uso principalmente no desembarque de frutas.
Além desses trapiches existem outros, localizados nos distritos de Camará e Umarizal. O
primeiro, construído em 2002 pela prefeitura municipal, no rio Camará, destina-se ao
embarque e desembarque de barcos regionais contendo mercadorias vindas de Belém.
O município também é servido por ônibus, Van e Kombi particulares, que fazem linha
entre comunidades e Camará, Retiro Grande e a sede do município, através da rodovia PA154.

A.3 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
A.3.1. Agência postal
Agência dos Correios e Telégrafos
Razão social: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo.
CNPJ: 34.028.316/3276-17.
Endereço: Tv. Major Emiliano Santos, s/n.
CEP: 68.840-000.
Telefones: (91) 3758-1292.
Endereço eletrônico (e-mail): Não informado.
Sítio eletrônico (site/página web): http://www.correios.com.br/para-voce
Abrangência/circulação/cobertura: Municipal.

Figura 1: Agência Postal
Fonte: Acervo CEPI/DPOT/SETUR

A.4 – SISTEMA DE SEGURANÇA
A.4.1.1. Polícia Civil
Delegacia de Polícia Civil
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Endereço: Rua Dr. Lélio e Silva, s/n.
CEP: 68.840-000.
Telefones: (91) 3758-1293.
Endereço eletrônico (e-mail): Não informado.
Sítio eletrônico (site/página web): Não informado.
Serviços especializados: Registro de ocorrências, investigação criminal.
A.4.1.2. Polícia Militar
2º Pelotão Rural de Cachoeira do Arari
Endereço: Tv. Major Emiliano Santos, 8.
CEP: 68.840-000.
Telefones: Não informado.
Endereço eletrônico (e-mail): Não informado.
Sítio eletrônico (site/página web): Não informado.
Serviços especializados: Formação de atiradores militares.
A.4.1.2. Outros
Fórum do Poder Judiciário
Endereço: Praça da Matriz, s/n.
CEP: 68.840-000.
Telefones: (91) 3758-1110.
Endereço eletrônico (e-mail): Não informado.
Sítio eletrônico (site/página web): Não informado.
Serviços especializados: Formação de atiradores militares.
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A.5 – SISTEMA DE SAÚDE
Em relação ao Sistema de Saúde, a população conta com os serviços prestados pela
Unidade Mista de Cachoeira, que se encontra localizado à Av. Dep. José Rodrigues Viana, s/n.
Dirigida pelo município e funcionando durante 24 horas, oferece à população serviços de
atendimento médico/odontológico/ambulatorial e obstetrícia (parto normal).

Figura 2: Secretaria de Saúde
Fonte: Acervo CEPI/DPOT/SETUR
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A.6 – SISTEMA EDUCACIONAL
A.6.1. Caracterização do Sistema de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua Cel. Guilherme Feio s/n.
Bairro/localidade: Centro.
CEP: 68.840-000.
Telefone/ramal: (91) 3758-1311.
Endereço eletrônico (e-mail): Não informado.
Sítio eletrônico (site/página web): Não informado.
Ensino fundamental: Sim.
Escolas públicas (nº): 50.
Alunos matriculados (nº): 5.306.
Escolas particulares (nº): Não.
Alunos matriculados (nº): Não.
Fonte: MEC/Inep/Deed, 2015.
Ensino médio: Sim.
Escolas públicas (nº): 03.
Alunos matriculados (nº): 694.
Escolas particulares (nº): Não.
Alunos matriculados (nº): Não.
Fonte: MEC/Inep/Deed, 2015.
Ensino superior: Não.

20

A.7 – OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO
A.7.1. Serviços Bancários
A.7.1.1. Agência/Posto Bancário
Bradesco
CNPJ: 60.746.948/7352-36.
Endereço: Av. Deputado José Rodrigues Viana, 901.
CEP: 68.840-000.
Telefones: (91) 3212-8211.
Endereço eletrônico (e-mail): Não possui.
Sítio eletrônico (site/página web): http://banco.bradesco/html/classic/index.shtm
Horário de funcionamento: 10:00hs às 15:00hs.
Principais serviços: Abertura de contas, caixa eletrônico, pagamentos, recebimentos.
Lotérica São Sebastião
CNPJ: 04.301.881/0001-31.
Endereço: Tv. Dr Bento Miranda, 35.
CEP: 68.840-000.
Telefones: Não informado.
Endereço eletrônico (e-mail): Não possui.
Sítio eletrônico (site/página web): http://banco.bradesco/html/classic/index.shtm
Horário de funcionamento: 10:00hs às 15:00hs.
Principais serviços: Abertura de contas, pagamentos, recebimentos.
A.7.2. Posto de Combustível
Irmãos Ribeiro
Razão social: L. M. A. Ribeiro.
CNPJ: 05.825.228/0001-34.
Endereço: Av. Beira Mar, s/n.
Bairro: Centro.
CEP: 68.840-000.
Principais produtos: Gasolina comum, óleo diesel B.S.500.
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Posto São Sebastião
Razão social: Posto São Sebastião Comércio de Combustíveis Ltda – Epp.
CNPJ: 10.571.940/0001-94.
Endereço: Av. José Rodrigues Viana, 200.
Bairro: Centro.
CEP: 68.840-000.
Principais produtos: Gasolina comum, óleo diesel B.S.500.
Posto São Sebastião
Razão social: Posto São Sebastião Comércio de Combustíveis Ltda – Epp.
CNPJ: 10.571.940/0002-75
Endereço: Rod. PA 154, 300.
Localidade: Retiro Grande.
CEP: 68.840-000.
Principais produtos: Gasolina comum, óleo diesel B.S.500.
Posto São Sebastião
Razão social: Posto São Sebastião Comércio de Combustíveis Ltda – Epp.
CNPJ: 18.257.094/0001-44.
Endereço: Margem direita do Rio Arari, s/n.
Bairro: Centro.
CEP: 68.840-000.
Principais produtos: Gasolina comum, óleo diesel B.S.500.
A.7.3. Compras Especiais
Mercado Municipal José da Gama e Silva
Atividade econômica: Comércio geral.
Natureza: Pública.
Localização: Urbana.
Endereço: Tv. 10 de maio, s/n.
Bairro: Centro.
CEP: 68.840-000.
Sinalização: Não.
Atendimento em língua estrangeira: Não.
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Informativos impressos: Não.
Período de funcionamento: Ano inteiro.
Formas de pagamento: Dinheiro.
Número total de lojas: Não informado.
Estacionamento: Não existe.
Equipamentos e serviços: Lanchonete e bar.
Estado geral de conservação: Ruim.
Acessibilidade: Não possui facilidade de acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.

Figura 3: Mercado Municipal
Fonte: Acervo CEPI/DPOT/SETUR
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B.1 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE HOSPEDAGEM
B.1.1. Hoteleira E De Apoio
B 1.1.1. Hotel
Pousada Marajó
Razão social: Margareth Calandrini Azevedo Carvalho.
CNPJ: Não informado
Tipo de organização: Empresa privada.
Início da atividade: 05/01/2004.
Quantidade de funcionários: 02.
Localização: Urbana.
Endereço: Rua Coronel Guilherme Feio, s/n.
CEP: 68840-000.
Coordenadas:
Telefone/ramal: (91) 98198-1053 – (91) 8502-5716.
Endereço eletrônico (e-mail): margarethcaladrini@yahoo.com.br
Sitio eletrônico (site /página web): Não possui.
Sinalização: Não.
Cadastur: Não possui.
Diária: Com café da manhã.
Forma de pagamento: Em dinheiro.
Reservas: Reservas no balcão, por telefone.
Atendimento ao público: Não possui atendimento em língua estrangeira.
Regras de funcionamento: Funciona todos os dias da semana, 24hs, inclusive aos feriados.
Origem dos visitantes/turistas: Entorno municipal, estadual, nacional e internacional.
Unidades habitacionais:
Leitos:
Equipamentos e serviços: TV com canal aberto, ar-condicionado, ventilador, frigobar e troca
diária de roupa de cama e banho.
Produtos de higiene pessoal: Toalhas, sabonete.
Estacionamento: Gratuito, para 3 automóveis.
Outras instalações e estruturas: Energia elétrica 110/220 Volts, sem gerador de emergência.
Área de alimentação: Não possui.
Área de recreação e lazer: Não existe.
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Área para eventos: Não existe.
Facilidades para executivos: Não existe.
Estado geral de conservação: Bom.
Acessibilidade: Não possui facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Pousada e Restaurante Matapi
Razão social: Matapi Hotéis e Turismo Ltda – Me.
CNPJ: 83.589.283/0001-86.
Tipo de organização: Empresa privada.
Início da atividade: 14/09/1993.
Quantidade de funcionários:
Localização: Urbana.
Endereço: Rua Bento Miranda, s/n.
CEP: 68840-000.
Coordenadas:
Telefone/ramal: (91) 3758-1203 – (91) 3758-1190.
Endereço eletrônico (e-mail): Não possui.
Sitio eletrônico (site /página web): Não possui.
Sinalização:
Proximidades:
Pontos de referência:
Cadastur: Não possui.
Diária: Com café da manhã.
Forma de pagamento: Em dinheiro ou cartão de crédito/débito.
Reservas: Reservas no balcão e por telefone.
Atendimento ao público: Não possui atendimento em língua estrangeira.
Regras de funcionamento: Funciona todos os dias da semana, 24hs, inclusive aos feriados. Os
meses de alta temporada são janeiro, fevereiro, março, junho e dezembro.
Origem dos visitantes/turistas: Entorno municipal, estadual, nacional e internacional.
Unidades habitacionais: 03.
Leitos: 03.
Equipamentos e serviços: Ventilador.
Produtos de higiene pessoal: Toalhas, sabonete.
Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
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Outras instalações e estruturas: Energia elétrica 110/220 Volts, sem gerador de emergência.
Área de alimentação:
Área de recreação e lazer: Não existe.
Área para eventos: Não existe.
Facilidades para executivos: Não existe.
Estado geral de conservação:
Acessibilidade: Não possui facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Casa Familiar Rosélia Feio
Razão social:
CNPJ:
Tipo de organização: Empresa privada.
Início da atividade:
Quantidade de funcionários:
Localização: Urbana.
Endereço: Tv. Brasil, s/n.
CEP: 68840-000.
Coordenadas:
Telefone/ramal: (91) 3758-1481 – (91) 3758-1488.
Endereço eletrônico (e-mail): Não possui.
Sitio eletrônico (site /página web): Não possui.
Sinalização:
Proximidades:
Pontos de referência:
Cadastur: Não possui.
Diária: Com café da manhã.
Forma de pagamento: Em dinheiro ou cartão de crédito/débito.
Reservas: Reservas no balcão, por telefone ou internet, com sinal.
Atendimento ao público: Não possui atendimento em língua estrangeira.
Regras de funcionamento: Funciona todos os dias da semana, 24hs, inclusive aos feriados. Os
meses de alta temporada são janeiro, fevereiro, março, junho e dezembro.
Origem dos visitantes/turistas: Entorno municipal, estadual, nacional e internacional.
Unidades habitacionais: 03.
Leitos: 03.
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Equipamentos e serviços: Ventilador.
Produtos de higiene pessoal: Toalhas, sabonete.
Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Outras instalações e estruturas: Energia elétrica 110/220 Volts, sem gerador de emergência.
Área de alimentação: Apenas para hóspedes.
Área de recreação e lazer: Não existe.
Área para eventos: Não existe.
Facilidades para executivos: Não existe.
Estado geral de conservação:
Acessibilidade: Não possui facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Casa Familiar Margareth Carvalho
Razão social: Não informado
CNPJ: Não informado
Tipo de organização: Empresa privada.
Início da atividade:
Quantidade de funcionários:
Localização: Urbana.
Endereço: Rua Coronel Guilherme Feio, s/n.
CEP: 68840-000.
Coordenadas:
Telefone/ramal: (91) 3758-1132.
Endereço eletrônico (e-mail): Não possui.
Sitio eletrônico (site /página web): Não possui.
Sinalização:
Proximidades:
Pontos de referência:
Cadastur: Não possui.
Diária: Com café da manhã.
Forma de pagamento: Em dinheiro ou cartão de crédito/débito.
Reservas: Reservas no balcão e por telefone.
Atendimento ao público: Não possui atendimento em língua estrangeira.
Regras de funcionamento: Funciona todos os dias da semana, 24hs, inclusive aos feriados. Os
meses de alta temporada são janeiro, fevereiro, março, junho e dezembro.
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Origem dos visitantes/turistas: Entorno municipal, estadual, nacional e internacional.
Unidades habitacionais: 01.
Leitos: 01.
Equipamentos e serviços: Ventilador.
Produtos de higiene pessoal: Toalhas, sabonete.
Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Outras instalações e estruturas: Energia elétrica 110/220 Volts, sem gerador de emergência.
Área de alimentação: Apenas para hóspedes.
Área de recreação e lazer: Não existe.
Área para eventos: Não existe.
Facilidades para executivos: Não existe.
Estado geral de conservação:
Acessibilidade: Não possui facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Casa Familiar Inaldo Leão
Razão social: I L Ferreira & Cia Ltda.
CNPJ: 13.821.447/0001-73.
Tipo de organização: Empresa privada.
Início da atividade: 07/2011.
Quantidade de funcionários: 1.
Localização: Urbana.
Endereço: Av. Dep. José Rodrigues Viana, 100.
CEP: 68840-000.
Coordenadas:
Telefone/ramal: (91) 8415-7606.
Endereço eletrônico (e-mail): Não possui.
Sitio eletrônico (site /página web): Não possui.
Sinalização: Não.
Proximidades: Galeria e rua comercial.
Pontos de referência: Mercado Municipal José da Gama e Silva.
Cadastur: Não possui.
Diária: Sem alimentação
Forma de pagamento: Em dinheiro ou cartão de crédito/débito.
Reservas: Reservas no balcão e por telefone.
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Atendimento ao público: Não possui atendimento em língua estrangeira.
Regras de funcionamento: Funciona todos os dias da semana, 24hs, inclusive aos feriados.
Origem dos visitantes/turistas: Entorno municipal, estadual, nacional e internacional.
Unidades habitacionais: 08.
Leitos: 14.
Equipamentos e serviços: Ar-condicionado.
Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Outras instalações e estruturas: Energia elétrica 110/220 Volts, sem gerador de emergência.
Área de alimentação: Não possui.
Área de recreação e lazer: Não existe.
Área para eventos: Não existe.
Facilidades para executivos: Não existe.
Estado geral de conservação: Bom.
Acessibilidade: Não possui facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Pousada Fazenda
Razão social: I L Ferreira & Cia Ltda.
CNPJ: 13.821.447/0001-73.
Tipo de organização: Empresa privada.
Início da atividade: 2011.
Quantidade de funcionários: 04.
Localização: Urbana.
Endereço: Rua José Guilherme Feio, 820.
CEP: 68.840-000.
Coordenadas:
Telefone/ramal: (91) 3758-1505 – (91) 3758-1404 – (91) 8425-4933.
Endereço eletrônico (e-mail): Não possui.
Sitio eletrônico (site /página web): Não possui.
Sinalização:
Pontos de referência: Igreja Assembleia de Deus.
Cadastur: Não possui.
Diária: Com café da manhã.
Forma de pagamento: Em dinheiro ou cartão de crédito/débito.
Reservas: Reservas no balcão e por telefone, com sinal.
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Atendimento ao público: Não possui atendimento em língua estrangeira.
Regras de funcionamento: Funciona todos os dias da semana, 24hs, inclusive aos feriados.
Origem dos visitantes/turistas: Entorno municipal, estadual, nacional e internacional.
Unidades habitacionais: 18.
Leitos: 23.
Equipamentos e serviços: Ventilador, TV a cabo, Wi-fi, instalações sanitárias, câmara de
vigilância nos corredores e ar-condicionado.
Produtos de higiene pessoal: Toalhas, sabonete.
Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Outras instalações e estruturas: Energia elétrica 110/220 Volts, possui gerador de emergência.
Área de alimentação: Apenas para hóspedes.
Área de recreação e lazer: Não existe.
Área para eventos: Não existe.
Facilidades para executivos: Não existe.
Estado geral de conservação: Bom.
Acessibilidade: Não possui facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
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B.2 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS
B.2.1. Restaurante
Restaurante Fundo de Quintal
Razão social: Maria José da Conceição Gama.
CNPJ:
Natureza: Empresa privada.
Início da atividade: 05/05/2003.
Quantidade de funcionários: 02.
Localização: Urbana.
Coordenadas geográficas:
Endereço: Tv. Major Emiliano Santos, s/n.
Bairro: Choque.
CEP: 68.840-000.
Telefone: (91) 8497-8718.
Endereço eletrônico (e-mail): mariajosgama@hotmail.com
Sítio eletrônico (site/página web): Não possui.
Sinalização: Não.
Proximidades: Restaurante.
Ponto de referência: Museu do Marajó.
Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito e débito.
Reservas: Balcão, telefone e internet.
Atendimento ao público: Não possui atendimento em línguas estrangeiras.
Período de funcionamento: Ano inteiro.
Horário: 11:00hs às 16:00hs.
Capacidade instalada por dia: 15 pessoas.
Capacidade geral: 150.
Serviços e equipamentos: Música ao vivo, música ambiente, espaço para eventos, sanitário
próprio.
Gastronomia: Brasileira.
Especialização: Cachaçaria, cervejaria, churrascaria, tapiocaria, grelhados, e sucos.
Tipo de serviço: Self service por preço fixo, delivery e fast food.
Estado geral de conservação: Bom.
Acessibilidade: Possui pequena acessibilidade.
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Restaurante Alagados
Endereço: Av. Deputado José Rodrigues Viana, s/n
Telefone: (91) 3758-1149
Bar e Restaurante Caiçara
Endereço: Rua 7 de setembro, s/n

B.3 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE AGÊNCIAS DE TURISMO
Não.
B.4 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO
B.4.1. Transportadoras turísticas e similares: Não.
B.4.2. Locadoras de veículos: Não.
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B.5 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS
B.5.1. Casa de Show
Casa de Show Malokeira
Natureza: Empresa privada.
Localização: Urbana.
Endereço: Av. Cipriano Santos, s/n.
Bairro: Centro.
Telefone: Não informado.
Endereço eletrônico (e-mail): Não possui.
Sítio eletrônico (site/página web): Não possui.
Sinalização: Não.
Proximidades: Restaurante e pousada.
Pontos de referência: Cachoeirense Sport Clube.
Formas de pagamento: Dinheiro.
Reserva: Bilheteria.
Atendimento: Não possui atendimento ao público em línguas estrangeiras.
Período de funcionamento: Ano inteiro. Com o mês de janeiro em alta temporada.
Outras estruturas: 110 volts, sem gerador de energia.
Estado geral de conservação: Ruim.
Acessibilidade: Não possui.
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B.6 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER
B.6.2. Espaços livres e áreas verdes
B.6.2.1. Praças
Praça da Matriz
Localização: Urbana.
Endereço: Av. José Rodrigues Viana, s/nº.
CEP: 68400-000
Coordenadas:
Sinalização:
Proximidades: Meio de hospedagem, bar, restaurantes, portos, centro comercial.
Inauguração: 1747.
Estado geral de conservação: Bom
Acessibilidade: Não possui facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Praça da Independência
Natureza: Pública.
Localização: Urbana.
Coordenadas:
Endereço: Avenida José Rodrigues Viana.
CEP: 68400-000
Sinalização: Não.
Proximidades: Meio de hospedagem, bar, restaurantes, portos, centro comercial.
Ponto de referência: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari.
Período de funcionamento: Ano inteiro.
Estacionamento: Gratuito e descoberto.
Outras instalações, equipamentos e espaços: Área de exposição não coberta e iluminação
noturna.
Inauguração: 1983.
Descrição: Na Praça, encontra-se um portal do sesquicentenário, com detalhes marajoaras.
Estado geral de conservação: Bom
Acessibilidade: Não possui facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
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B.6.3. Instalações Esportivas
B.6.3.1. Estádio
Estádio do Arari Esporte Clube
Endereço: R. Dr. José Tomás Maroja, 1152.
CEP: 68.840-000.
B.6.3.2. Ginásio
Ginásio Poliesportivo Manoel Xavier Barbosa (Manelão)
Natureza: Pública.
Início de atividade: 10/05/2010.
Localização: Urbana.
Coordenadas geográficas:
Endereço: Rua Dep. José Rodrigues Viana, s/n.
Bairro: Centro.
CEP: 68.840-000.
Telefone: Não possui.
Endereço eletrônico (e-mail): Não possui.
Sítio eletrônico (site/página web): Não possui.
Sinalização: Não.
Proximidades: Restaurante, bar, lanchonete e rua comercial.
Ponto de referência: Próximo ao porto.
Entidade mantenedora: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari.
Entrada: Paga.
Formas de pagamento: Dinheiro.
Reserva: Balcão.
Período de funcionamento: Ano inteiro.
Estacionamento: Não possui.
Outras instalações, equipamentos e serviços: Instalações sanitárias, iluminação noturna e
grade de proteção.
Tipo de piso: Cimento.
Área coberta: Sim.
Modalidades esportivas praticadas: Futebol e vôlei.
Estado geral de conservação: Bom.
Acessibilidade: Não possui.
36

Figura 4: Ginásio Poliesportivo
Fonte: Acervo CEPI/DPOT/SETUR

B.6.3.3. Campo de Futebol
Cachoeirense Esporte Clube
Endereço: Trav. Guilherme Feio, s/n

B.7 – OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
Não se aplica.
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C.1 – ATRATIVOS NATURAIS
C.1.1. Hidrografia
C.1.1.1. Rios
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Rio Arari
Coordenadas geográficas: -1° 1'3.04"/- 48°57'56.47"
Descritivos das especificidades do atrativo: É o mais conhecido rio da região. Nasce no lago
com o mesmo nome e dele sai pela parte sul. Segue depois bastante sinuoso através dos
campos, estabelecendo comunicação entre as diversas fazendas pastoris. Suas águas são
quase sempre barrentas e correm por margens pitorescas, povoadas de fauna extensa e
variada. Com cerca de 115 km, seu percurso é tortuoso, indeciso, formando verdadeiro
meandros que alongam a viagem por via fluvial. A meio caminho, o rio Arari banha a sede
do Município. Daí pra baixo, estreita-se o leito, tornando-se apertado, sombrio e londoso,
para alargar-se novamente.

Durante a estação chuvosa, o rio Arari transborda até as

proximidades das habitações construídas sobre os tesos unindo-se as águas pluviais
empoçadas nas depressões do terreno semissubmerso.
C.1.1.2 Lago
Lago Arari
Coordenadas geográficas: -0°43'7.39/-49°10'27.68"
Descritivos das especificidades do atrativo: Localizado entre os municípios de Cachoeira e
Santa Cruz do Arari, é o maior e mais importante lago da região. O lago Arari e suas
proximidades formam a reserva de fauna do Marajó. Em termos de recursos naturais são de
impressionante beleza, especialmente ao amanhecer e anoitecer quando enormes variedades
de pássaros prestam um espetáculo colorido e vibrante, com os mais variados sons.
C.1.1.3. Ilha
Ilha das Pombas
Coordenadas geográficas:-1°11'29.02"/-48°44'35.86"
Descritivos das especificidades do atrativo: Onde está localizado o legendário farol de Arari,
que orienta a navegação na baía do Marajó.

C.2 – ATRATIVOS CULTURAIS
2.1. Arquitetura Civil
Casa Dalcídio Jurandir
Localização: Urbano.
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Coordenadas geográficas: - 1° 1'4.82"S/- 48°57'54.57"
Endereço: Av. Cel. Bento Miranda com a Travessa Alfredo Pereiras, 621- Petrópolis.
CEP: 68.840-000.
Sinalização de acesso: Não.
Sinalização turística: Não.
Pontos de referência: Hospital Municipal de Cachoeira do Arari
Esfera administrativa: Pública.
Endereço eletrônico (e-mail): Não se aplica.
Sítio eletrônico (site/página na web): Não se aplica.
Visitação: Sim.
Entrada: Não se aplica.
Instalações de entrada: Não se aplica.
Atendimento ao público em língua estrangeira: Não.
Informativos impressos: Não.
Regras de funcionamento: Não se aplica.
Caracterização do fluxo turístico: Não possui registro de dados de fluxo turístico.
Instalações e equipamentos: Não se aplica.
Acervo: Não informado.
Atividades atuais: Não informado.
Descritivo das especificidades do atrativo: Um casarão antigo todo em madeira de lei
(acapú), com exceção da frente, que era de enchimento, no estilo palafita. Explica-se esse
estilo pelo fato de no inverno as águas chegarem até o ponto do assoalho.
A data de construção é de, aproximadamente, 1900. Hoje, já parcialmente demolida. Esse
legado abrigou o pequeno Dalcídio Jurandir, grande escritor, e sua família desde o seu
primeiro ano de vida até, aproximadamente, 15 anos de idade.
Abrigou também o nascimento e maturidade do primeiro jornal editado no município, que se
chamou Cachoeira Nova, tendo como líderes: Dalcídio Jurandir, João Viana e Flaviano
Pereira (escritores) e Lindolfo Paiva (tipógrafo).
Acesso ao atrativo: Terrestre, pavimentado com asfalto, com transporte por táxi ou mototáxi.
Proteção: Certidão de Tombamento 192270, Lei Estadual N° 5.629 de 20.12.1990.
Estado de conservação: Ruim.
Acessibilidade: Não possui facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
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Antigo Internato do Marajó
Localização: Urbano.
Coordenadas geográficas: -1° 0'47.42"/- 48°57'34.20"
Endereço: Rua Tomaz Maroja, 565.
CEP: 68.840-000.
Sinalização de acesso: Não.
Sinalização turística: Não.
Proximidades: Restaurante, bar/lanchonete, meio de hospedagem, comércio.
Esfera administrativa: Pública.
Endereço eletrônico (e-mail): Não se aplica.
Sítio eletrônico (site/página na web): Não se aplica.
Visitação: Não.
Entrada: Não se aplica.
Instalações de entrada: Não se aplica.
Atendimento ao público em língua estrangeira: Não.
Informativos impressos: Não.
Regras de funcionamento: Não se aplica.
Caracterização do fluxo turístico: Não possui registro de dados de fluxo turístico.
Instalações e equipamentos: Não se aplica.
Acervo: Não informado.
Atividades atuais: Não informado.
Descritivo das especificidades do atrativo: Prédio construído em 1940. Segundo Dalcídio
Jurandir, era, o antigo internato, a casa dos filhos dos vaqueiros marajoaras. Em um dos
compartimentos, existem várias estruturas em madeira de lei que serviam para armar redes.
O prédio possui 20 compartimentos, pertence ao Governo do Estado e é destinado
atualmente ao funcionamento da Escola José Rodrigues Viana.
Acesso ao atrativo: Terrestre, pavimentado com asfalto, com transporte por táxi ou mototáxi.
Proteção: Não informado
Estado de conservação: Bom.
Acessibilidade: Não possui facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
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Figura 5: Antigo Internato
Fonte: Acervo CEPI/DPOT/SETUR

C.2.2. Arquitetura religiosa
C.2.1. Igreja
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
Localização: Urbano.
Coordenadas geográficas: - 1° 0'44.50"/ 48°57'50.52"
Endereço: Av. José Rodrigues Viana, s/n.- Centro.
CEP: 68.840-000.
Sinalização de acesso: Não.
Sinalização turística: Não.
Proximidades: Restaurante, bar/lanchonete, meio de hospedagem, comércio.
Pontos de referência: Praça da Matriz.
Esfera administrativa: Particular.
Endereço eletrônico (e-mail): Não se aplica.
Sítio eletrônico (site/página na web): Não se aplica.
Visitação: Sim.
Entrada: Gratuita.
Instalações de entrada: Não se aplica.
Atendimento ao público em língua estrangeira: Não.
Informativos impressos: Não.
Regras de funcionamento: Não informado.
Caracterização do fluxo turístico: Não possui registro de dados de fluxo turístico.
Instalações e equipamentos: Coro, altar-mor, sacristia.
Acervo: Não informado.
Atividades atuais: Igreja.
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Estilo arquitetônico predominante: Barroco.
Descritivo das especificidades do atrativo: Foi originalmente construída em 1923,
reconstruída e ampliada como réplica original em 2004.
Acesso ao atrativo: Terrestre, pavimentado com asfalto, com transporte por táxi ou mototáxi.
Proteção: Não possui.
Estado de conservação: Bom.
Acessibilidade: Não possui facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Figura 5: Igreja de N. S. Conceição
Fonte: Acervo CEPI/DPOT/SETUR

C.2.3. Sítios Arqueológicos
Pacoval e o Teso dos Bichos
Localização: Lago Arari
Descritivos das especificidades do atrativo: Neles habitaram as tribos dos índios Aruãs e
Marajoaras. Essas tribos construíram os tesos (aterros artificiais) dispostos sobre os terrenos
alagadiços que serviam de habitação e cemitério.
C.2.4 Museu
Museu do Marajó Padre Giovanni Gallo
Natureza: Pública.
Localização: Urbana.
Endereço: Rua do Museu, 1983.
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CEP: 68.840-000.
Coordenadas geográficas: 1° 0'27.51"/ 48°57'39.07"
Telefone/ramal: Não informado.
Endereço eletrônico (e-mail): Não existe.
Sitio eletrônico (site /página web): Não existe.
Sinalização: Não.
Proximidades: Restaurante.
Ponto de referência: Correios.
Entidade mantenedora: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari.
Visitação: Sim, sem agendamento.
Entrada: Gratuita.
Instalações de entrada: Portaria principal.
Atendimento ao público em língua estrangeira: Não.
Informativos impressos: Não.
Regras de funcionamento: Ano inteiro, de segunda a domingo de 08:00hs às 17:30hs.
Restrições: Fumantes e animais.
Caracterização do fluxo turístico: 1.000 visitantes anualmente.
Atividades: Cultural, educativa.
Acervo: Desenho, escultura, mural, pintura, fotografia, arte popular, arma e acessórios,
apetrechos de caça, postal, equipamento: agrícola, pecuária e pesca, objetos de culto e
funerário, documentos, instrumento de autopenitência e castigo e objetos arquelógicos.
Descritivo das especificidades do atrativo: O Museu do Marajó nasceu de modo informal em
1972, na cidade de Santa Cruz do Arari. No dia 16 de dezembro de 1981 foi fundada a
Associação com o nome de O Nosso Museu de Santa Cruz do Arari. No dia 14 de julho de
1983, na Assembleia Geral dos sócios, foi mudada a razão social, sendo escolhida a nova
denominação de O Museu do Marajó. O Museu em Cachoeira foi aberto ao público em 8 de
dezembro de 1984, enquanto continuavam os serviços de recuperação e instalação. O Museu
do Marajó nasceu como uma sociedade civil sem fins lucrativos, que visa o
desenvolvimento da comunidade Marajoara através da cultura. Está legalizada em todos os
níveis: no Conselho Nacional de Serviço Social, no Conselho Nacional de Museus e no
Cadastro do Ministério da Cultura. Tem Inscrição Estadual, CNPJ, Atestado de Utilidade
Pública Municipal e Estadual.
A inauguração oficial foi realizada em 12 de dezembro de 1987. Este museu foi criado
e idealizado pelo padre Giovanni Gallo. De caráter social é considerado pólo de
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desenvolvimento, isto é, possui um valor intrínseco que é salvar uma cultura e, ao mesmo
tempo criar uma infraestrutura indispensável para o progresso da comunidade.
Estilo arquitetônico predominante: Colonial e barroco.
Acesso ao atrativo: Terrestre, pavimentado com asfalto, com transporte por táxi ou mototáxi.
Proteção: Não possui.
Estado de conservação: Bom.
Acessibilidade: Não possui alguma facilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.

Figura 6: Museu do Marajó
Fonte: Acervo CEPI/DPOT/SETUR

Monumentos
Marco do Sesquicentenário
Endereço: Avenida Deputado José Rodrigues Viana – Praça da Independência
Coordenadas: -01°0'33.92"/- 48°57'40.78"
Descritivo: Foi construído em 1983. Tem a forma de um arco com decorado com grafismo
marajorada. Simboliza a prosperidade, localizado as margens do rio Arari, próximo ao
trapiche municipal.
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Figura
7:
Monumento do Sesquicentenário
Fonte: Acervo CEPI/DPOT/SETUR

C.2.5. Gastronomia típica e preparação de alimentos
C.2.5.1. Receitas Típicas e Tradicionais
Bolinho de Traíra
Ingredientes: 500 gramas de traíra, 500 gramas de batata, 1 cebola picada, 1 colher de azeite,
1 ovo, 1 xícara de farinha de rosca, cheiro-verde, pimenta vermelha e óleo para fritar.
Modo de Preparo: Cozinhe a batata com sal, escorra e reserve. Cozinhe o peixe e desfie.
Refogue a cebola no azeite e coloque o peixe desfiado, o cheiro-verde e os temperos.
Amasse a batata como um purê e junte o refogado, o ovo, a pimenta e a farinha de rosca.
Misture bem, faça bolinhas e frite em óleo quente. Sirva com molho de pimenta.

Tamutá no Tucupi
Ingredientes: 2 kg de tamutá, 3 colheres (sopa) de óleo,1 cebola picada, 1 pimenta verde
doce picada, ¼ de pimentão verde picado, ½ xícara (chá) de coentro picado, 1 colher (sopa)
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de colorau (preparado de urucum), sal a gosto, 2 litros de tucupi e 1 maço grande de jambu
aferventado e escorrido.
Modo de Preparo: Corte a boca e barbas do peixe, lave bem e deixe de molho por cerca de 2
horas em água limpa com um pouco de álcool, vinagre ou limão, para tirar o cheiro forte de
peixe, cerca de ½ xícara (chá) para 2 litros de água. Não é necessário eviscerar o peixe,
porque o fígado é considerado uma iguaria que deve ser cozido junto. Escorra e reserve.
Leve ao fogo uma panela com bastante água. Quando ferver mergulhe nela os peixes que
deverão ficar só até as placas começarem a se soltar, tem que testar com um garfo. Escorra e
“descasque” os peixes, com a ajuda de uma faca, empurrando as placas, que saem
facilmente. Reserve. Molho: Em uma panela grande coloque o óleo, a cebola, a pimenta, o
pimentão, o coentro e o colorau. Leve ao fogo e refogue só até a cebola e o pimentão
começarem a murchar. Junte o tucupi e sal a gosto. Quando ferver, junte os peixes e deixe
cozinhar por cerca de 15 minutos ou até ficarem macios. Junte o jambu e cozinhe por mais 3
minutos. Experimente o caldo e corrija o tempero, se necessário. Sirva em prato fundo, com
farinha.
Canhapira
Ingredientes: 1 kg de ponta de costela suína (fraldinha), 1 litro de ‘vinho’ (suco concentrado)
de tucumã, 4 dentes de alho picados, 1/2 copo (americano) de cachaça, 1 concha de banha, 1
colher (sobremesa) de sal, 2 tomates, 1 cebola média, 1/2 pimentão verde, alfavaca,
chicória-do-pará, pimenta-de-cheiro e pimenta-do-reino moída a gosto.
Modo de Preparo: Corte a carne em cubos grandes (de 7 cm). Tempere com sal, pimenta-doreino, cachaça e alho, deixe descansar no tempero de 6 a 12 horas. Aqueça a banha e
adicione a carne com o líquido do tempero, deixe apurar até dourar. Retire os pedaços de
carne e o excesso de gordura que fica no fundo da panela, refogue ali, naquela borra, o
tomate, o pimentão e a cebola. Adicione a pimenta cheirosa. Devolva a carne de porco à
panela. Acrescente o ‘vinho’ de tucumã e deixe ferver em fogo lento até o molho espessar.
Finalize com a chicória e a alfavaca picadas.

Paçoca de Carne de Sol
Ingredientes: 1 kg de carne do sol, 1 cebola pequena, 2 dentes de alhos amassados, óleo para
refogar, colorífico a gosto, 1/2 kg farinha de mandioca (fina) e cheiro verde a gosto.
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Modo de Preparo: Corte a carne em pedaços pequenos e leve ao fogo com água para ferver
por aproximadamente 10 a 15 minutos e depois escorra a água (se achar que está muito
salgada, troque a água e ferva novamente). Em uma panela refogue a cebola picadinha, o
alho e o colorífico. Junte a carne e deixe fritar até ficar douradinha, mexendo sempre. No
liquidificador, coloque os pedacinhos de carne e bata no pulsar até desfiar. Leve a carne
novamente ao fogo, na sobra de óleo do refogado e, aos poucos, acrescente a farinha, com
cuidado para não ficar muito seca. Coloque o cheiro verde para finalizar. Sirva com arroz de
leite, arroz branco e com ervilhas ou baião de dois.
C.2.6. Artesanato/trabalhos manuais
Descritivo: É retratado através da confecção de redes, bordado, trabalhos em crochê e
serigrafia, entalhe em madeira e couro, além da cerâmica, representante da arte Amazônica.
Possui considerável evolução cultural com destaque para tangas, estatuetas e urnas
funerárias, feitas pelas tribos marajoaras que habitaram a região nas propriedades do lago
Arari.
C.2.7. Formas de expressão
Lenda da Dona da Fazenda Carolina
Descritivo das especificidades do atrativo: Conta a lenda que Dona Carolina tinha uma filha
chamada de Branca e que era muito mal. Hoje, ela é transformada em uma novilha muito
brava, que aparece junto com uma malhada que sai do lago do Guajará. Vários vaqueiros já
tentaram laçar a vaca branca e não conseguiram.
Lenda Pretinho da Beira do Lago Arari
Descritivo das especificidades do atrativo: Joga bola com meninos de nove a dez anos de
idade, luta com eles nas praias do lago Arari. São vários os contos a esse respeito.
Dança
Descritivo das especificidades do atrativo: Destacam-se os grupos folclóricos Acauã, Águia
de Ouro e Ananatuba. Cada grupo é composto de, aproximadamente, 40 pessoas e
apresentam vários tipos de dança, tais como: dança do vaqueiro, dança do boto, do pescador,
chula marajoara, do coco e outras.

49

Literatura
Descritivo das especificidades do atrativo: Na literatura podem-se encontrar escritores de
renome que já publicaram livros: Dalcídio Jurandir, João Rodrigues Viana, Joaquim
Felismino de Almeida e José Antônio Uriboca.

C.2.8. Personalidades
Dalcídio Jurandir
Histórico: Dalcídio Jurandir, célebre escritor paraense, foi autor de “Chove nos Campos de
Cachoeira”; “Marajó”; “Três Casas e um Rio”; “Belém do Grão Pará”; “Passagem dos
Inocentes” e outras obras literárias de grande reconhecimento.
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C.3 – ATIVIDADES ECONÔMICAS
Queijaria da Comunidade Jabuti
Endereço: PA 154, s/n.
Telefone: (91) 9120-6983.
Atividades desenvolvidas: Produção de queijo e doce de leite.

Figura 8: Queijaria
Fonte: Acervo CEPI/DPOT/SETUR

Fazenda Renascença
Endereço: PA 154, s/n.
Atividades desenvolvidas: Produção e comercialização de queijo e leite de búfala e venda de
gado.

Figura 9: Fazenda Renascença
Fonte: Acervo CEPI/DPOT/SETUR
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C.4 – REALIZAÇÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS CONTEMPORÂNEAS
Não se aplica.
C.5 – EVENTOS PROGRAMADOS
C.5.1. Festas/celebrações
Festividade do Glorioso São Sebastião
Natureza: Pública.
Tipo de organização: Associação.
Localização: Urbana.
Bairro: Petrópoles.
Sinalização: Não.
Nome do realizador: Comunidade de São Sebastião.
Entrada: Gratuita.
Data de realização: 10 a 20 de janeiro.
Periodicidade: Anual.
Descritivo: Considerado o padroeiro dos vaqueiros e fazendeiros da região, São Sebastião e
venerado pela população, que cumpre uma tradição de mais de 100 anos. Essa tradição
mistura o religioso e o profano, a exemplo de quase todas as festas religiosas que ocorrem
no interior do Pará. Só que em Cachoeira, o ritual ganha um tempero a mais. No meio de
rezas e ladainhas tem também banda de música e muita brincadeira. Tudo para agradecer os
pedidos atendidos pelo santo.
Os preparativos para a festividade de São Sebastião começam no final de junho. Um
grupo de devoto – também chamados de foliões – sai da cidade, com a imagem do Santo,
em direção às comunidades e fazendas para arrecadar o que eles chamam de “ofertório”.
Essa peregrinação dura aproximadamente seis meses, e onde a imagem chega é sinônimo de
festa. Os fiéis ajudam como podem. Doam patos, galinhas e até dinheiro. Tudo o que é
arrecadado é aplicado nas festividades de São Sebastião, que iniciam no dia 10 de janeiro.
Enquanto um grupo é responsável em percorrer as fazendas, outro grupo de foliões percorre
a mata atrás dos mastros que vão dar o sabor da disputa à festa. Ao todo, o grupo tem que
conseguir três mastros – um dos homens, um das mulheres e outro das crianças, sendo que o
mastro maior é sempre dos homens.
Depois disso, os mastros são levados para a Fazenda Espírito Santo (próxima a cidade),
onde permanecem até o dia seguinte ao Círio de Nossa Senhora da Conceição, no terceiro
domingo de dezembro. Da Fazenda, os mastros saem para serem ornamentados na casa dos
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festeiros (pessoas escolhidas previamente pela comunidade para comandar a festa) e lá
permanecem até o dia 10 de janeiro para aguardar a chegada da imagem do Santo, trazendo
as oferendas, que geralmente são vendidas em leilão durante as festividades.
O encontro da comissão dos mastros com a imagem de São Sebastião é um dos mais
bonitos e emocionantes da festa. Os mastros são colocados no chão e os foliões agradecem
as bênçãos e fazem novas promessas. Após esse ritual, a procissão ganha as ruas, já em
ritmo de festa. As festividades se encerram no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Antes,
é claro, acontece a tradicional derrubada do mastro, que acirra a disputa entre homens e
mulheres e marca o auge das homenagens a São Sebastião.
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ANEXOS

Bandeira de Cachoeira do Arari

Brasão de Cachoeira do Arari
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Hino de Cachoeira do Arari
É aqui neste berço de afeto
Da vibrante mocidade altaneira,
De amor o coração repleto
Como escudo o teu nome ó Cachoeira.
Lutando com lealdade
Tendo na alma a hóstia azul do pensamento
Gloriosa mocidade!
Trago no peito a chama do desprendimento.
Terra de amores
Onde o sol dardeja em cores
O esplendor primaveril
Sob o céu formoso
No cenário majestoso
Ecoa o nome do Brasil.
Se na luta, envergamos couraça
Consciente do nosso dever
Não há nuvem de espessa fumaça
Que nos faça o teu nome arrefecer.
São de luzes nossas lutas
O progresso galgamos pela instrução
Abençoados sejam aqueles
Que se irmanam a nossa santa inspiração.
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Mapa de Cachoeira do Arari
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