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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 dos municípios do Estado. Com isso, busca 

identificar recursos paisagísticos, culturais, humanos e financeiros para o desenvolvimento sus-

tentável e duradouro desta atividade. 

Alenquer dá mais um passo adiante em sua história, com a elaboração em parceria 

com a Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, do Inventário da Oferta Turística. Um docu-

mento basilar que consiste no levantamento, identificação e registro da infraestrutura de apoio ao 

turismo, serviços e equipamentos turísticos e atrativos, podendo ser adotado como instrumento 

base 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 con-

sulta 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, assume uma função de diagnóstico real do potencial turístico de um mu-

nicípio, seus atrativos e características, das suas deficiências ou pontos críticos, permitindo a 

gestão pública municipal intervir nos aspectos chave 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 

Alenquer, contemplando sistematicamente 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 

metodologia do MTUR que se divide em três categorias: A, B e C. A Categoria A trata da 

infraestrutura de apoio ao turismo contemplando informações sobre a gestão do município; 

serviços de apoio, formação histórica, 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 críticas e estrutura. Nessa categoria são levantadas as informações referentes aos 

serviços e equipamentos de hospedagem, os principais serviços de alimentação, transporte 

turístico, agenciamento, serviços de lazer e cultura, entre outros. 

Na Categoria C, estão dispostas informações dos atrativos naturais e culturais do 

município. Por fim, o documento traz um diagnóstico da Oferta Turística, elaborado pela 

Secretaria de Estado de Turismo do Pará, para fins de planejamento público e privado do turismo. 

No levantamento de campo, as informações são coletadas por meio de entrevistas realizadas junto 

aos representantes da prefeitura e prestadores de serviços turísticos. Essa coleta depende, 

principalmente do convencimento e participação dos envolvidos. Todos os meios de hospedagem 

são identificados por visita técnica e entrevista com seus responsáveis. No caso dos serviços e 

equipamentos turísticos de alimentos e bebidas, são identificados os estabelecimentos localizados 

no entorno de atrativos, meios de acesso e de serviços e equipamentos de lazer e que ofereçam 

espaços sentados, priorizando a coleta de dados de restaurantes. Os transportes turísticos, 

agências e organizadoras de eventos também são pesquisados, sendo priorizados os 

estabelecimentos que tenham como principal CNAE (Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas) o exercício dessas atividades. 

O processo de inventariação da oferta turística ocorre 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 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. Foram realizadas consultas a material bibliográfico, estudos anteriores, com destaque 

para o documento “Estatísticas Municipais do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social 

e Ambiental do Pará” e sites de informações institucionais. 

A logística e articulação para a realização da pesquisa em Alenquer foram 

procedimentos realizados anteriores à viagem, em sua fase de planejamento das atividades de 

campo, que compreende a coleta de informações preliminares de equipamentos e serviços de 

apoio e turístico, bem como, indicação de atrativos culturais e naturais. No caso, desse município, 

as atividades de campo contaram com a participação de representantes da comunidade em 

reuniões preliminares para ajudar a estabelecer o roteiro de visitação e posteriormente foram 

apresentados os resultados preliminares a todos os envolvidos. 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 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 período de 

11/12/2017 a 15/12/2017. 

Após o levantamento de campo, os pesquisadores realizaram a organização de 

informações e  iniciaram a produção do relatório com a sistematização dos dados coletados em 

campo para posterior entrega do documento e sua inserção no site 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 Secretaria 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO 



 

 

1.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO 

1.1.1 Informações institucionais 

Endereço da Prefeitura: Praça Eloy Simões n° 751 - Centro - PA 

CEP: 68200-000 

CNPJ: 23.041.478/0001-65 

Telefones: (93) 99134-1883 

Endereço eletrônico: prefeitura@alenquer.pa.gov.br / prefeito@alenquer.pa.gov.br 

Site: www.alenquer.pa.gov.br 

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta - 8h às 14h 

Nome do Prefeito: Juraci Estevam de Sousa 

Nome da Vice-Prefeito: Josino Alves da Costa 

Nomes das secretarias, departamentos e outros: 

 SEMAD – Secretaria Municipal de Administração 

 SEMUPF – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

 SEMED – Secretaria Municipal de Educação 

 SEMSA – Secretaria Municipal de Saúde 

 SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social 

 SEMINF – Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 SEMAGRI – Secretaria Municipal de Agricultura 

 SEMA – Secretaria de Meio Ambiente 

 SECULTDEL – Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer 

 SEMPAQ – Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura 

 COLIMP – Coordenadoria Municipal de Limpeza Pública 

 COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

 DTA – Departamento de Trânsito de Alenquer 

 

Órgãos oficiais de turismo 

 

• Municipal 

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer -  SECULTDEL 

Secretário: Heraldo Pereira Lopes 

Endereço: Tv. Santo Antonio, s/n° - Centro 

Endereço eletrônico: secultdel@alenquer.pa.gov.br 

Síte: www.alenquer.pa.gov.br/cultura 

Legislação turística: Lei Municipal n° 633/2005 

 Estadual 

Secretaria de Estado de Turismo do Pará 

Secretário: Adenauer de Oliveira Góes 

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, nº 43 - Batista Campos 

mailto:prefeitura@alenquer.pa.gov.br
mailto:prefeito@alenquer.pa.gov.br
http://www.alenquer.pa.gov.br/
mailto:secultdel@alenquer.pa.gov.br
http://www.alenquer.pa.gov.br/cultura


 

 

CEP: 66015-140 

Site: www.setur.pa.gov.br 

Telefone: (91) 3110-5000 

 Regional 

Fomentur - Fórum Regional de Desenvolvimento Turístico 

Presidente: Adenauer de Oliveira Góes - Secretaria de Estado de Turismo do Estado 

 Nacional 

Ministério do Turismo 

Ministro: Marx Beltrão 

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 3º andar 

Brasília - DF 

CEP: 68.707-000 

 

1.1.2 Histórico do município1 

Origem do nome do município: 

Segundo Fulgêncio Simões, na obra citada pelo historiador Palma Muniz, o município de 

Alenquer constituiu uma das zonas de catequese dos capuchos da Piedade, que se estabeleceram, 

provavelmente, no final do século XVII, à margem do rio Curuá, onde formaram uma aldeia com 

o nome de origem portuguesa de Arcozellos, atraindo para o local os índios da região. Alguns 

deles, como os da tribo dos Barés ou Abarés, ali aldeados. 

Uma série de dificuldades determinou a mudança da sede dos capuchinhos para outro lugar, onde, 

com o auxílio dos índios do rio Trombetas, fundaram a aldeia de Surubiú, denominação dada pela 

sua situação à margem do rio do mesmo nome. 

Quando Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, veio governar o 

Estado do Grão-Pará e Maranhão, trouxe consigo instruções de dar uma nova feição 

administrativa à Amazônia. Entre as medidas a serem implantadas, estava a de elevar à categoria 

de vila as povoações que julgasse em condições de merecer. Dessa forma, em 1758, o governador 

e capitão-general Francisco Xavier de Mendonça Furtado elevou à condição de vila esse povoado, 

com o nome de origem portuguesa de Alenquer, criando, assim, o Município. 

Data da emancipação: 10 de junho 1881 

Fundadores: Capuchos da Piedade 

Outros fatos de importância histórica: Logo após a adesão do Pará à Independência do Brasil, os 

descontentamentos se alastraram, pois, os portugueses continuavam no poder. Primeiramente, 

houve a revolta em Cametá, que se alastrou pelo interior. De Santarém preparou-se à defesa do 

Baixo-Amazonas, com a organização de uma tropa santarense. 

Os insurretos já tinham ocupado Gurupá, Prainha e Monte Alegre e seguiram para Alenquer, onde 

ocuparam sem reação em 28 de março de 1824. Para combatê-los, seguiu um destacamento de 

Santarém, sob o comando do tenente Francisco Caetano da Silva, sendo vitorioso após um curto 

combate. A vitória obtida contra os insurretos em Alenquer 

Como Município, Alenquer entrou no regime imperial brasileiro, até que o Conselho do Governo, 

na sessão de 14 de maio de 1833, retirou-lhe a condição de vila, passando, assim, o seu território 

a fazer parte do de Santarém até 1848, ocasião em que foi restaurado pelo disposto na Lei nº 140, 

de 23 de junho e instalado a 11 de janeiro de 1849. No mesmo dia, tomou posse a Câmara 

Municipal presidida por Teodósio Constantino Batista. 

Ainda no Império, a elevação de Alenquer a termo judiciário, ocorreu a 1º de maio de 1874, com 

                                                 
1Fonte: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA) 

 Estatísticas Municipais Paraenses: Magalhães Barata. / Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da 

Informação. – Belém, 2016. 

http://www.setur.pa.gov.br/


 

 

um conselho de jurados, que se reuniu pela primeira vez no dia 15 de dezembro daquele ano, sob 

a presidência de Inocêncio Pinheiro Corrêa, Juiz de Direito da Comarca de Santarém, da qual 

fazia parte o novo termo judiciário. 

A elevação do termo de Alenquer à categoria de Comarca ocorreu a 29 de março de 1883, por 

meio da Lei nº 1.145. Porém, somente no regime republicano, foi classificada como 2ª entrância, 

pelo Decreto nº 118, de 3 de janeiro de 1890. Seu primeiro Juiz de Direito foi Afonso Barbosa da 

Cunha Moreira. 

A elevação da vila à condição de cidade ocorreu ainda no Império, pela Lei nº 1.050, de 10 de 

junho de 1881. 

Após a Proclamação da República, todas as Câmaras Municipais foram extintas, substituídas por 

Conselhos de Intendência. A de Alenquer teve sua extinção determinada pelo Governo Provisório 

do Pará a 15 de março de 1890, pelo Decreto nº 107. No mesmo dia, o Decreto nº 108 criava o 

Conselho presidido por Fulgênio Firmino Simões. 

O município de Alenquer figura no Decreto nº 6, de 4 de novembro de 1930, que relaciona todos 

os Municípios do estado, como também no Decreto nº 72, de 27 de dezembro do mesmo ano, que 

versa sobre o mesmo assunto. 

Também figura na Lei nº 8, de 31 de outubro de 1935, e nos quadros da divisão territorial do 

Estado, a vigorar para o período de 1936-1937, em que o Município compreendia quatro distritos: 

Alenquer, Curuá, Cuipéua e Paraná-Miri. Já no quadro anexo do Decreto-lei nº 2.972, de 31 de 

março de 1938, e pela divisão estabelecida pelo Decreto nº 3.131, de 31 de outubro de 1938, o 

Município passou a ter dois distritos: Alenquer (cujo território estava acrescido dos de Cuipéua e 

Paraná-Miri) e Curuá. 

Em 1955, o Município de Alenquer teve seu território desmembrado, com a elevação do distrito 

de Curuá à categoria de Município, por meio da Lei nº 5.924, de 28 de dezembro, sendo instalado 

em 1977. Atualmente, o município de Alenquer é constituído, apenas, pelo distrito-sede. 

 

Aniversário do município: 10 de junho 

Nome do Santo Padroeiro: Santo Antônio 

Dia do Santo Padroeiro: 13 de junho 

1.1.3 Características físico-territoriais 

Área total do município (km²): 23.645,452 

Ano-base: IBGE, 2016 

População total: 52.626 

Ano-base: IBGE, 2010, estimada em 55.246 em 2017 

 Estimativa atual (nº hab.): 55.246 

Ano-base: IBGE, 2017 

Localização: 

O Município está localizado na meso região geográfica do Baixo Amazonas e micro-região 

geográfica de Santarém. Pertence ao Pólo Turístico Tapajós, e à Região de Integração Baixo 

Amazonas. 



 

 

 

Coordenadas Geográficas: 01°56’00″ S / 54°44’00″ W 

Municípios limítrofes: Ao Norte: Almeirim, A Leste: Monte Alegre, Ao Sul: Santarém,          A 

Oeste: Óbidos e Curuá. 

Distância da capital (km): 701 km em linha reta, 1.012 km (72 h) por via fluvial e 720 km 

(2h30) por via aérea. 

Temperatura2 (média, mínima, máxima em ºC): Média 25,6°C, Máxima 30,9°C e Mínima 

22,5º C. A umidade relativa é elevada, com valores entre 79% e 92%. A precipitação 

pluviométrica anual fica bem próxima de 2.000mm. Há duas estações bem definidas: a que vai 

de dezembro a julho, com chuvas abundantes e outra, de agosto a novembro, caracterizada por 

uma estação seca, com totais mensais inferiores a 60 milímetros. 

Hidrografia3: Os principais rios do Município são: o Amazonas, ao sul, que faz limite com o 

município de Santarém, com lagos, ilhas, furos e paranás, entre os quais o paraná de Alenquer, 

que banha a sede municipal; o Curuá, que nasce no Município e corta o seu território no sentido 

norte-sul, apresenta dificuldade para navegação no seu médio e alto curso, devido à grande 

intensidade de cachoeiras e corredeiras, tais como: Cajuti, Benfica, Brigadeiro, etc. O rio Curuá 

desemboca no lago dos Botos e se interliga ao Amazonas pelo paraná de Alenquer. Os seus 

principais afluentes são: pela margem esquerda, o igarapé do Inferno e, pela margem direita, os 

rios Mamiá e Cuminapanema. 

Cobertura vegetal4: A vegetação é bastante diversificada. A floresta equatorial úmida está 

                                                 
2Fonte: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA) 

 Estatísticas Municipais Paraenses: Magalhães Barata. / Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da 

Informação. – Belém, 2016, p. 13 
3Ibidem, p. 12 
4Fonte: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA) 

 Estatísticas Municipais Paraenses: Magalhães Barata. / Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da 

Informação. – Belém, 2016, p. 11 



 

 

presente nas terras firmes, apresentando espécies variadas, incluindo a presença da castanheira 

que ocorre de modo constante nas áreas de solos com acidez mais baixa. Nas áreas mais baixas, 

sujeitas a uma umidade mais elevada, a vegetação é de várzea, com a presença frequente de 

palmeiras intercaladas com a vegetação herbácea rasteira dos campos de várzea. 

A presença de campos também é constante ao norte do Município, onde os solos são pobres e a 

vegetação predominante é graminoide, com arbustos esparsos. 

Principais atividades econômicas: Comércio e Serviços, Agricultura, Pecuária e Pesca. 

Serviços de comunicação: Correios, Televisão, Internet e Telefonia Celular 

 

1.2 MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 

1.2.1 Aquaviário 

Terminal Hidroviário 

Tapajós Expresso Hidroviário 

Razão Social: Viação Tapajós Ltda 

CNPJ: 06.968.418/0001-73 

Endereço: Tv. Sete de Setembro, s/n° - Centro 

CEP: 68200-000 

Telefone: (93) 99182-0513 

Endereço eletrônico: aida.repolho@tapajosexpresso.com.br 

Site: www.tapajosexpresso.com.br 

Pontos de referência: Praça João Dito Alves 

Dias de funcionamento: Segunda a Sábado: 07h às 18h30, Domingo: 07h30 às 16 h 

Funcionamento em feriados: sim 

 

Terminal Hidroviário Tapajós Expresso 

 Foto: SETUR 2017 

mailto:aida.repolho@tapajosexpresso.com.br
mailto:aida.repolho@tapajosexpresso.com.br
http://www.tapajosexpresso.com.br/


 

 

 

1.3 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

1.3.1 Banco postal 

AC Alenquer - Agência Correio 

Razão social: EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo 

Endereço: Travessa Doutor Arnaldo Moraes, s/n° - Centro 

CEP: 68200-970 

Telefone: (93) 3526-1217 

Abrangência/Circulação/Cobertura: Nacional 

Horário de funcionamento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 9h às 17h 

Serviços especializados: Envio e recebimentos de documentos e encomendas 

 

13.2 TV Monte Claros: Canal 11 - SBT 

Endereço: Rua 7 de setembro - Aningal 

CEP: 68200-970 

 

 

TV Monte Claros 

Foto: SETUR 2017 

 

  



 

 

1.4 SISTEMA DE SEGURANÇA 

1.4.1 Polícia Civil 

Polícia Civil do Estado do Pará 

Razão Social: Polícia Civil 

CNPJ: 00368105/0001-6 

Endereço: Rua Dr. Pedro Vicente, s/n° - Centro 

CEP: 68200-000 

Telefone: (93) 3526-1146 / 99156-4140 

Endereço eletrônico: dppcalenquer@gmail.com 

Site: www.policiacivil.pa.gov.br 

 

 

1.4.2 Polícia Militar 

Polícia Militar do Estado do Pará 

Razão Social: Polícia Militar - Sub Unidade - 26ª Companhia Independente de Polícia Militar 

CNPJ: 05054994/0001- 42 

Endereço: Tv. Colombiano Marvão, n° 209 - Aningal 

CEP: 68200-000 

Telefone: (93) 99917-6839 

Endereço eletrônico: cipm-alenquer@hotmail.com 

Site: www.pm.pa.gov.br 

 

1.4.3 Defesa Civil 

Nome Fantasia: Defesa Civil - COMPDEC 

Razão Social: Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

CNPJ: 15.113.916/0001- 25 

Endereço: Tv. Santo Antonio, s/n° Centro 

CEP: 68200-000 

Telefone: (93) 99172-1935 

Endereço eletrônico:defesacivil@alenquer.pa.gov.br / alenquerdefesacivil@hotmail.com 

Site: www.alenquer.pa.gov.br/defesacivil 

Horário de funcionamento: Plantão 24h 

Coordenadas geográficas: 01°57’20.9’’ S / 54°44’32.3’’ W 

 

1.5 SISTEMAS DE SAÚDE 

1.5.1 Dados da Secretaria Municipal de Saúde 

CNJPJ: 23.041.478/0001-65 

Endereço: Rua José Leite de Melo, 975 - Planalto 

CEP: 68200-000 

Telefones: (93) 3526-1235 

Horário de atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira das 08h às 14h 

Endereço eletrônico: saudealenquer@yahoo.com.br / semsa@alenquer.pa.gov.br 

www.alenquer.pa.gov.br/semsa 
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   Profissionais de Saúde, Segundo Município 2015-2016 

    Número de Ocupações de Saúde, Segundo Município 2015-2016 

      

     Leitos por habitantes 2015-2016 

 

1.6 SISTEMA EDUCACIONAL 

1.6.1 Dados da Secretaria Municipal de Educação 

Endereço: Rua José Rafael Valente, s/n° - São Cristóvão 

CEP: 68200-000 

Endereço eletrônico: semedalenquer@gmail.com / semed@alenquer.pa.gov.br 

Site: www.alenquer.pa.gov.br 

Estabelecimentos por Dependência Administrativa e Graus de Ensino 2000-2016 

mailto:semedalenquer@gmail.com
mailto:semed@alenquer.pa.gov.br
http://www.alenquer.pa.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7. OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 

1.7.1 Serviços Bancários 

Banpará 

Endereço: Tv. Dr. Lauro Sodré, 193 - Centro 

CEP: 68.200.000 

Telefones: (93) 3526-1205/1126 

Endereço eletrônico: fdiniz@banparanet.com.br 

Síte: www.banpara.com.br 

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 9h às 14h 

Serviços especializados: máquina de autoatendimento, saque e depósitos, pagamento de títulos, 

transferências, interbank, SAC 

 
 Agência Banpará 

 Foto: SETUR, 2017 

Banco do Brasil 

Endereço: Tv. Colombiano Marvão, 312 - Planalto 

CEP: 68.200.000 

Horário de funcionamento: Segunda-feira a Sexta-feira de 9h às 14h 

Telefone: (93) 3526-1204 

Site: www.bancosagencias.com.br 

Serviços especializados: Máquina de autoatendimento, saque e depósitos 

 Fonte: dados fornecidos pelo Banco Central em janeiro de 2015 

 

Banco da Amazônia 

Endereço: Tv. Dr. Lauro Sodré, 740 - Aningal 

CEP: 68.200-000 

Telefones: (93) 3526-1473 

Sítio eletrônico: www.agenciasbancarias.net 

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 9h às 14h 

Serviços especializados: maquina de autoatendimento, saque e depósitos 

Fonte: dados fornecidos pelo Banco Central em janeiro de 2015 

 

 

 

  

mailto:fdiniz@banparanet.com.br
http://www.banpara.com.br/
http://www.bancosagencias.com.br/


 

 

Bradesco 

Endereço: Estrada Paes de Carvalho, 841 - Planalto 

CEP: 68.200-000 

Telefones: (93) 3526-2692 

Site: www.localizaagencia.com 

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta-feira de 9h às 14h 

Serviços especializados: máquina de autoatendimento, saque e depósitos 

Fonte: dados fornecidos pelo Banco Central em janeiro de 2015  

 

Casa Lotérica - Caixa Econômica 

Endereço: Tv. Sete de Setembro 

CEP: 68.200-000 

Horário de funcionamento: Segunda-feira a Sexta-feira de 9h às 14h 

Serviços especializados: Pagamentos 

 

1.7.2 Compras Especiais 

1.7.2.1 Feira/ Mercado 

Mercado Municipal de Alenquer 

Razão Social: Prefeitura Municipal de Alenquer 

CNPJ: 04.838.793/0001-73 

Coordenadas geográficas: 01°57’25.4″ S /  54°44’26.4″ W 

Endereço: Av. Benedito Monteiro c/ Tv. Arnaldo Moraes, s/n° - Centro 

CEP: 68200-000 

Telefones: (93) 99216-6017 

Dias de funcionamento: Segunda-feira a Sexta-feira de 6h às 18h, Sábado de 6h às 14h, 

Domingo de 6h às 12h 

Serviços e instalações: bar, lanchonete, barracas com venda de alimentação e bebidas (não 

alcoólicas), banheiro público 

 

 
Mercado Municipal de Alenquer 

 Foto: SETUR 2017 

 

http://www.localizaagencia.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

2.1 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE HOSPEDAGEM 

2.1.1 Hoteleira e de apoio 

Hotel Shekinah 

Razão social: Jonathas P. Souza Comercial - ME 

CNPJ: 04.687.531/0001-55 

Cadastur: 14.044937.20.0001-4 

Início de atividade: 22.11.2008 

Coordenadas geográficas: 01°57’22.7’’ S / 54°44’15.0″ W 

Endereço: Tv. Lauro Sodré, s/n° - Centro 

CEP: 68.200-000 

Telefones: (93) 3526-1721/99912-8443 

Endereço eletrônico: jonathas.p.souza@hotmail.com 

Quantidade de funcionários (n°): 02 funcionários extras 

Dias e horários de funcionamento: Todos os dias da semana, inclusive feriados, 24hs 

Formas de pagamento: dinheiro 

Reservas: telefone 

Tipo de diária: café da manhã 

Total de Unidades Habitacionais (UH’s): 06 

Total de leitos (n°): 22 

Produtos de higiene pessoal: toalha, sabonete e papel higiênico 

Estado geral de conservação: bom 

 

Pepita Hotel 

Razão social: Patrícia Carla Macedo de Brito Gazel 

CNPJ: 18.209.249/0001-77 

Cadastur: 14.089512.20.0001-0 

Coordenadas geográficas: 01°57’25.0″ S / 54°44’16.8″ W 

Endereço: Rua Icoaracy Nunes, s/n° - Centro 

CEP: 68.200-000 

Telefones: (93) 99154-6432/99137-8469 

Endereço eletrônico (e-mail): apiresp7@gmail.com 

Quantidade de funcionários (n°): 05 

Dias e horários de funcionamento: todos os dias da semana, inclusive feriados, 24hs 

Formas de pagamento: dinheiro 

Reservas: Telefone e internet 

Tipo de diária: café da manhã 

Total de Unidades Habitacionais (UH’s): 13 

Total de leitos (n°): 22 

Produtos de higiene pessoal: toalha, sabonete e papel higiênico 

Estado geral de conservação: regular 

 

Hotel Pousada Cidade de La Coruna 

Razão Social: R. Inêz Gantuss Colares-ME 

CNPJ: 12.519.546/0001-32 

Cadastur: 14.089514.20.0001-5 

Coordenadas geográficas: 01°56’22.1 S / 54°43’51.7″ W 

Endereço: Estrada do Gado, s/n° - Planalto 

mailto:jonathas.p.souza@hotmail.com
mailto:apiresp7@gmail.com
mailto:apiresp7@gmail.com
mailto:apiresp7@gmail.com


 

 

CEP: 68.200-000 

Telefones: (93) 3526-1280 / 99120-0590 / 99111-3313 

Endereço eletrônico: adilsonsousa1958@gmail.com 

Funcionamento: 24h 

Formas de pagamento: dinheiro 

Reservas: telefone 

Tipo de diária: café da manhã 

Total de Unidades Habitacionais (UH’s): 3 

Total de leitos (n°): 25 

Estado geral de conservação: bom 

 

Gaúcha Hotel 

Razão Social: Gláucia M.O. de Souza - ME 

CNPJ: 03.886.381/0001-46 

Cadastur: 14.089510.20.0001-6 

Coordenadas geográficas: 01°57’26.8″ S / 54°44’19.9″ W 

Endereço: Tv. Sete de Setembro, 12 - Centro 

CEP: 68.200-000 

Telefones: (93) 9 9174-2320 / 99187-3037 

Endereço eletrônico (e-mail): gauchahotel1@hotmail.com 

Dias e horários de funcionamento: Diariamente 24h 

Formas de pagamento: dinheiro, cartão débito e crédito 

Reservas: telefone 

Tipo de diária: café da manhã 

Total de Unidades Habitacionais (UH’s): 19 

Total de leitos (n°): 57 

Produtos de higiene pessoal: toalha, sabonete, papel higiênico 

Serviços e instalações: ar-condicionado, frigobar e televisão 

Estado geral de conservação: bom 

 

Hotel Detinha 

Razão Social: L.R. Gazel - ME 

CNPJ: 04.687.525/0001-06 

Cadastur: 14.044936.20.0001-7 

Coordenadas geográficas: 01°57’26.9″ S / 54°44’20.1″ W 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 562 - Centro 

CEP: 68.200-000 

Telefones: (93) 3526-1005 

Endereço eletrônico: adelson-alq@hotmail.com 

Quantidade de funcionários (n°): 2 fixos e 1 temporário 

Funcionamento: 24h 

Formas de pagamento: dinheiro e cartão de débito 

Reservas: telefone 

Tipo de diária: café da manhã 

Total de Unidades Habitacionais (UH’s): 23 

Total de leitos (n°): 77 

Produtos de higiene pessoal: toalha, sabonete, papel higiênico 

Serviços e instalações: frigobar, troca de roupa de cama, ar-condicionado, wi-fi, lavanderia TV 

com canal por assinatura, circuito interno de câmera 

Estado geral de conservação: excelente 

mailto:adilsonsousa1958@gmail.com
mailto:gauchahotel1@hotmail.com
mailto:adelson-alq@hotmail.com
mailto:adelson-alq@hotmail.com


 

 

 

Hotel Célia 

Razão social: não 

CNPJ: não 

Cadastur: não 

Coordenadas geográficas: 01°57’27.6″ S / 54°44’21.1″ W 

Endereço: Praça João Tito Alves, s/n° - Centro 

CEP: 68.200-000 

Telefones: (93) 99125-3767 

Funcionamento: 24h 

Formas de pagamento: dinheiro 

Reservas: telefone. 

Tipo de diária: café da manhã 

Total de Unidades Habitacionais (UH’s): 04 

Total de leitos (n°): 08 

Produtos de higiene pessoal: toalha, sabonete, papel higiênico 

Serviços e instalações: frigobar, troca de roupa de cama, ar-condicionado, wi-fi, garagem com 

três vagas 

Estado geral de conservação: bom 

 

2. 2 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

2.2.1 Restaurante 

Restaurante Inconfundível 

Razão social: Rildo Chagas de Andrade 

CNPJ: 17.938.363/0001-75 

Cadastur: 14.089509.15.0001-2 

Coordenadas geográficas: 01º57’20.5″ S / 34°44’17.5″ W 

Endereço: Tv. Sete de Setembro, s/n - Centro 

CEP: 68200-000 

Telefones: (93) 99173-5671 

Endereço eletrônico: morena_melo16@outlook.com 

Quantidade de funcionários (n°): 05 

Dias e horários de funcionamento: todos os dias da semana, inclusive feriados 

Formas de pagamento: dinheiro 

Reservas: telefone 

Capacidade de pessoas sentadas (nº): 42 pessoas 

Serviços e instalações: ventilador, wi-fi e sanitário 

Especialidades: suco de frutas naturais 

Tipo de serviço: A la carte 

Estado geral de conservação: regular 

 

Restaurante Detinha 

Razão Social: L.R. Gazel – ME 

CNPJ: 04.687.525/0001-06 

Cadastur: 14.044937.15.0001-1 

Coordenadas geográficas: 01°57’26.9″ S / 54°44’20.1″ W 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 562 - Centro 

CEP: 68.200-000 

mailto:morena_melo16@outlook.com


 

 

Telefones: (93) 3526-1005 

Endereço eletrônico (e-mail): adelson-alq@hotmail.com 

Quantidade de funcionários (n°): 2 fixos e 1 temporário 

Dias e horários de funcionamento: diariamente 

Formas de pagamento: dinheiro e cartão de débito 

Reservas: telefone 

Capacidade de pessoas sentadas : 50 

Estado geral de conservação: excelente 

 

 

2.2.2 Bar 

Mamma Mia 

Razão social: Gilvan Pereira Quina 

CNPJ: 27.429.569/0001-23 

Cadastur: 14.089519.15.0001-9 

Coordenadas geográficas: 01°57’26.3″ S / 54°44’19.6″ W 

Endereço: Rua Icoaracy Nunes, s/n° - Centro 

CEP: 68200-000 

Telefones: (93) 99150-4367 

Endereço eletrônico: gil_van29@hotmail.com 

Quantidade de funcionários (n°): 02 funcionários 

Dias e horários de funcionamento: todos os dias da semana de 18h às 23h 

Formas de pagamento: dinheiro 

Capacidade de pessoas sentadas (nº): 80 pessoas. 

Serviços e instalações: ventilador, wi-fi e sanitário próprio 

Especialidades: pizza 

Tipo de serviço: A la carte 

Estado geral de conservação: excelente 

 

2.2.3 Lanchonete 

Lanchonete e Restaurante Dodô 

Razão social: não 

CNPJ: não 

Cadastur: não 

Coordenadas geográficas: 01°57’26.9″ S / 54°44’20.4″ W 

Endereço: Av. Benedito Monteiro, s/n - Centro 

CEP: 68200-000 

Telefones: (93) 99210-5588 / 99162-2505 

Endereço eletrônico (e-mail): silvio-araujo-02@hotmail.com 

Quantidade de funcionários (n°): 01 

Dias e horários de funcionamento: Todos os dias, inclusive feriados, 18h às 23h 

Formas de pagamento: dinheiro, fatura 

Capacidade de pessoas sentadas (nº): 52 

Serviços e instalações: sanitário próprio, atendimento a portadores de necessidades auditivas 

Especialidades: cerveja, refrigerante, açaí, vitaminas, petiscos, pizzas, sorvetes, refeições 

comerciais, hambúrguer 

Tipo de serviço: cardápio 

Estado geral de conservação: bom 

mailto:adelson-alq@hotmail.com
mailto:adelson-alq@hotmail.com
mailto:gil_van29@hotmail.com
mailto:silvio-araujo-02@hotmail.com
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2. 3 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER 

2.3.1 Espaços Livres e áreas verdes 

2.3.1.2 Mirante 

CRUZEIRO 

O Cruzeiro é um acidente geográfico bem no centro da cidade de Alenquer, os nativos 

construíram uma escada de alvenaria para se chegar ao topo com mais facilidade, e de lá poder 

vislumbrar toda a cidade e o rio que passa em frente fazendo assim, este, um dos pontos mais 

cobiçados para admirar o pôr-do-sol. 

Razão social: Prefeitura Municipal de Alenquer 

CNPJ: 04.838.793/0001-73 

Início de atividade: 1990 

Coordenadas geográficas: 01°57’09.5″  S / 54°44’23.5″ W 

Endereço: Rua Paes de Carvalho, s/nº 

CEP: 68200-000 

Pontos de Referência: Serra da Lonjura 

Dias de funcionamento: diariamente 

Horário de funcionamento: livre 

Funcionamento em feriados: sim 

Monumentos: sim 

Nome do monumento: Cruzeiro 

Data de inauguração: 1990 

Estado geral de conservação: regular 

Possui acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: não 

 

2. 4 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE EVENTOS 

2.4.1 Espaços para eventos 

2.2.1.2 Auditório Governador Almir Gabriel 

Razão Social: Secultdel 

CNPJ: 09.195.438/0001-47 

Início de atividade: 24/05/2001 

Coordenadas geográficas: 01°57’20.9” S / 54°44’32.3’’ W 

Endereço: Rua Santo Antônio, s/n° - Centro 

Pontos de Referência: Em frente a Praça Santo Antônio 

Quantidade de funcionários (n°): 14 

Dias de funcionamento: quando há evento 

Horário de funcionamento: enquanto durar o evento 

Funcionamento em feriados: quando há evento 

Capacidade de atendimento (nº): 75 pessoas sentadas 

Área m²: 10m X 8m 

Instalações e serviços: sim 

Estado geral de conservação: bom 

Possui acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: não 



 

 

 

 

Auditório Governador ALMIR GABRIEL 

Foto: SETUR 2017 

  



 

 

2.3.2 Instalações Esportivas 

2.3.2.1 Estádio 

Estádio Heriberto Batista 

Razão social: Prefeitura Municipal de Alenquer 

CNPJ:04.838.793/0001-73 

Coordenadas geográficas: 01°56’56” S / 44’42°9”  W 

Endereço: Tv. Eugênio Marques, s/n° - Lavanda 

CEP: 68200-000 

Telefones: (93) 99233-2521 

Estado geral de conservação: (   ) Excelente ( x ) Bom (   ) Regular 

Possui acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: não 

 

Ginásio Poliesportivo Otávio Proença de Moraes 

Razão social: Prefeitura Municipal de Alenquer 

CNPJ: 23.041.478/0001-65 

Coordenadas geográficas: 01º56'41.01'' S; 54º43'54.44'' W 

Endereço: R. João Ferreira, s/nº - Planalto 

CEP: 68200-000 

Telefones: (93) 99233-2521 

Endereço eletrônico (e-mail): alamoricardo_araujo@outlook.com 

Dias de funcionamento: Segunda a domingo de 8h às 23h 

Instalações e serviços: área de exposição coberta e não coberta, espaço para festas e eventos 

saída de emergência e instalações sanitárias 

Modalidades: futsal 

Estado geral de conservação: regular 

Possui acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: não 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 ATRATIVOS TURÍSTICOS 

3.1 ATRATIVOS NATURAIS 

3.1.1 Hidrografia 

3.1.1.1 Lago 

Lago Curumú 
O Lago do Curumú fica bem próximo ao município e é de grande extensão. Sua beleza nativa e 

sua mata estão bem preservadas, tanto que podemos avistar: jacarés, tartarugas, e aves de várias 

espécies. Uma vez por ano a Secretária Municipal do Meio Ambiente faz a soltura de tracajás 

(tartarugas) no Lago. O período bom de visitação é durante todo o ano. É ideal para observação 

da vida selvagem e canoagem. 

Coordenadas geográficas: 01°55’57.6” S  /  54°40’14.6’’ W 

Endereço: Comunidade São José - São José 

CEP: 68200-000 

Localidade mais próxima: polo Nsa. Sra. da Conceição 

Pontos de referências: Praia de Iracema 

Distância (km) da sede municipal: 27 km 

Sinalização turística: não 

Visitação: gratuita 

Funcionamento: diariamente 

Restrições: não 

Meses de alta temporada: outubro, novembro e dezembro 

Origem dos visitantes: entorno municipal 

Principal público frequentador: moradores 

Serviços e instalações: bar/lanchonete, hospedagem, pesca 

Descritivo do acesso ao atrativo: estrada não pavimentada 

Estado geral de conservação: regular 

 

 

 

 



 

 

3.1.1.2 Queda d’água 

Cachoeira Vale do Paraíso 

Um dos atrativos naturais mais visitados no município, a Cachoeira Vale do Paraíso é a junção 

de três lindíssimas cachoeiras, refúgio de antigas tribos indígenas, fica a 63 km do município de 

Alenquer, pela PA – 254, no Km 45 pega-se o Ramal do Igarapé Preto, coração da Amazônia 

brasileira. Um vale formado pela extinção de um rio, que com o tempo foi se transformando em 

um igarapé de águas cristalinas que corre sobre lápides de pedra e caem esplendorosamente 

formando diversas cachoeiras. Destacando-se as cachoeiras do Paraíso (12 metros de queda), Véu 

da Noiva (18 metros de queda com poço próprio para mergulho com lanterna), e Preciosa (35 

metros de queda livre, ideal para prática de rapel).No local existe uma pousada e 

consequentemente uma portaria principal, onde é cobrada uma taxa de entrada por pessoa. No 

local o visitante pode escolher entre tomar banhos de cachoeiras, fazer trilhas ecológicas ou rapel. 

Um bom período de visitação é de fevereiro a novembro, quando tem água na cachoeira. Ideal 

para observação da vida selvagem, arvorismo, dentre outros. 

Vale de belezas naturais, uma reserva florestal que impressiona pela sua paz e integração 

ecológica entre o homem e a Floresta Amazônica. Rico em vida vegetal e animal, local próprio 

para aventuras como: trilhas na selva , passeios ecológicos, noites na mata, mergulho e  rapel. 

Também ideal para ler, descansar e aproveitar bons banhos massageantes nas cachoeiras. 

http://valedoparaiso.tur.br 

 

 

 



 

 

 
Cachoeira Edivar 

 Foto: Cláudia Melo, 2017 

 

Canyon 

Distante 70 km da cidade, quase que inacessível e indecifrável, tao espessa é a cobertura vegetal 

que o preserva. Calcula-se que a garganta do “Canyon” de Alenquer tenha uns 300m de 

profundidade e outros 300 de largura, permitindo portanto que um avião de pequeno porte possa 

voar dentro dos limites de sua extensão, que atinge alguns quilômetros e que termina numa 

encosta muito ingreme, do centro da qual despenca uma cascata de 80m de queda livre. O Canyon 

existe há milhares de anos. A região é rica em pedras preciosas, principalmente ametista. 

Fonte: Inventario da Oferta Turística do Município de Alenquer-Maio/2003 

 

  



 

 

3.1.1.3 Rio 

3.1.1.3.1 Praias 

Praia de Iracema 

Nome Oficial: Praia de Iracema 

Endereço: Jardim da praia 

CEP: 68200-000 

Coordenadas Geográficas: 01º56’22.8” S  /  054º42’00.2” W 

Entidade mantenedora : Propriedade Particular 

Distando aproximadamente 3km do centro urbano, está localizada em propriedade particular. 

Possui aproximadamente 1km de praia com areia e água de cor clara e vegetação de terra firme 

na orla. Há infraestrutura de apoio para os visitantes nos finais de semana (moradores de 

Alenquer. O acesso pode ser rodoviário ou fluvial, através dos rios ou igarapés. (IOT 2003) 

 

3.1.1.4 Unidades de conservação e similares        

3.1.1.4.1 Estação ecológica 

Cidade dos Deuses 

Um sítio arqueológico conhecido e explorado por excêntricas formações rochosas esculpidas pelo 

vento, a Cidade dos Deuses é um dos principais cartões-postais de Alenquer e fica localizada a 

31 quilômetros do centro da cidade. Seu acesso é através da PA-254 ate o km 16, a partir daí 

segue-se pela estrada conhecida como ramal dos 18 e segue-se um outro ramal que leva à Vila 

Tanque. O sítio é formado por grandes paredões espalhados pelo terreno. O relevo é do tipo alvo 

vertente, rocha tipo arenito. Sua vegetação é rasteira, com árvores raras. Na área que circunda os 

grandes afloramentos rochosos a vegetação é de mata secundária. O período melhor para 

visitação é de setembro a novembro. 

Localiza-se na propriedade do Sr. José de Jesus Monteiro 

Fonte: Inventario da Oferta Turística do Município de Alenquer-Maio/2003 

 

Coordenadas geográficas: 01°55’57.6” S / 54°40’14.6” W 

Endereço: Comunidade do Tankus 

Localidade mais próxima: Comunidade São Manoel 

Pontos de referência: Comunidade Bulandeira 

Distancia (km) da sede municipal: 31km através da rodovia PA-254 

Sinalização turística: não 

Visitação: guiada 

Funcionamento: diário 

Restrições: não riscar as pedras 

Meses de alta temporada: dezembro e janeiro 

Origem dos visitantes: regional, nacional e internacional 

Principal público frequentador: turistas 

Descritivo do acesso ao atrativo: estrada não pavimentada 

Serviço de transporte ao atrativo: não 

Estado geral de conservação: regular 



 

 

Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: não 

Proteção (tipo de reconhecimento ou proteção, entidade declaratória, esfera e legislação de 

proteção): não 

 

 

 

Cidade dos Deuses 

FOTO SETUR 2017 

 

 Pedra com inscrições Rupestre 

FOTO SETUR 2017 

 

 

 

  



 

 

3.1.1.5 Zona costeira 

3.1.1.5.1 Ilha 

Ilha Santos 

 

 
 Ilha Santos 

 Foto: Cláudia Melo, 2017 

3.2 ATRATIVOS CULTURAIS 

 

Duas grandes festividades marcam as manifestações de cunho religioso, no município de 

Alenquer. A primeira delas, a Festa de São Benedito, Padroeiro do bairro de Loanda, acontece no 

mês de janeiro, com novenário, arraial e encerramento com procissão. No mês de junho, 

acompanhada de procissão, arraial e leilão, acontece a festividade de Santo Antônio. Outras 

manifestações populares, porém, merecem destaque. É o caso da quadra carnavalesca, da quadra 

junina e da festa de Natal. Nos festejos juninos, ocorrem apresentações de bois-bumbás, com 

destaque para os bois Veludinho e Malhadinho e do Pássaro Pavão Misterioso. Há, ainda, um 

grupo pastoril, o Pastoral, bem como a dança do Marambiré. 

Segundo Loureiro & Loureiro (1987), apesar do município de Alenquer não ter grande influência 

negra na sua formação étnica, com os movimentos dos quilombos, um grande grupo de negros 

fugidos das fazendas de Santarém localizou-se às margens do rio Curuá, onde constituiu um 

mocambo ao qual deram o nome de Pacoval. Portanto, o Marambiré é uma manifestação de 

origem africana que faz apresentações na época do Natal e durante as festividades de São 

Benedito. 

O artesanato de Alenquer não apresenta muita variedade. As peças confeccionadas pelos artesãos 

locais são fabricadas, basicamente, com matéria prima extraída da fauna e da flora, com destaque 

para os trabalhos com ouriços de castanha, coco, raízes, conchas, sementes e outros. Além disso, 

há os trabalhos artesanais de empalhamento de aves, peixes, bem como pintura e desenho. 
 

A beleza e a conservação da igreja de Santo Antônio de Alenquer fazem dela o mais importante 

monumento histórico. Além do templo, porém, destacam-se, na cidade, os prédios da Prefeitura 

Municipal e do Grupo Escolar Fulgêncio Simões. 



 

 

Vinculados à Prefeitura Municipal de Alenquer, estão os dois principais equipamentos culturais 

da cidade: a Biblioteca Pública e a Casa da Cultura. 

Fonte: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA) 

Estatísticas Municipais Paraenses: Magalhães Barata. / Diretoria de Estatística e de Tecnologia e 

Gestão da Informação. – Belém, 2016, p. 10 

 

      

3.2.1 Obras de infraestrutura 

Ponte sobre o Rio Curuá 

 

 

 Ponte sobre o Rio Curuá 

 Foto: Cláudia Melo, 2017 

 

 

 
 Ponte Maincuru 



 

 

 Foto: Cláudia Melo, 2017 

 

3.2.2 Realizações Técnicas e Científicas 

Museu 

Nome Oficial: Museu da Cidade de Alenquer 

Coordenadas Geográficas: 01º57’21.1” S / 54º44’27.2”  W 

Endereço: Rua Rosemiro Batista, 445 

CEP: 68200-000 

Visitação: guiada 

Finalidade da visitação: pesquisa, trabalhos escolares e divulgação 

Entrada: gratuita 

Dias de funcionamento: segunda a sábado 

Horário de funcionamento: de Segunda-feira a Sexta-feira de 8 às 12h e das 14 às 17h. Aos 

sábados das 8h às 11h 

Funcionamento em feriado: agendado conforme o evento de grande porte realizado na cidade 

Restrições: crianças, fumantes, animais. Não pode entrar sem camisa e com comidas e bebidas 

Meses de alta temporada: maio, junho e julho 

Origem dos visitantes: Alenquer, Manaus, Santarém e Belém 

Contato: Nivaldo Paes de Oliveira Santos    

Telefone: (93) 99184-0783 

 

3.2.3 Atrativos Históricos e Culturais5 

Duas grandes festividades marcam as manifestações de cunho religioso, no município de 

Alenquer. A primeira delas, a Festa de São Benedito, Padroeiro do bairro de Loanda, acontece no 

mês de janeiro, com novenário, arraial e encerramento com procissão. No mês de junho, 

acompanhada de procissão, arraial e leilão, acontece a festividade de Santo Antônio. Outras 

manifestações populares, porém, merecem destaque. É o caso da quadra carnavalesca, da quadra 

junina e da festa de Natal. Nos festejos juninos, ocorrem apresentações de bois-bumbás, com 

destaque para os bois Veludinho e Malhadinho e do Pássaro Pavão Misterioso. Há, ainda, um 

grupo pastoril, o Pastoral, bem como a dança do Marambiré. 

Segundo Loureiro & Loureiro (1987), apesar do município de Alenquer não ter grande influência 

negra na sua formação étnica, com os movimentos dos quilombos, um grande grupo de negros 

fugidos das fazendas de Santarém localizou-se às margens do rio Curuá, onde constituiu um 

                                                 
5Fonte: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA) 

 Estatísticas Municipais Paraenses: Magalhães Barata. / Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da 

Informação. – Belém, 2016, p. 10 



 

 

mocambo ao qual deram o nome de Pacoval. Portanto, o Marambiré é uma manifestação de 

origem africana que faz apresentações na época do Natal e durante as festividades de São 

Benedito. 

O artesanato de Alenquer não apresenta muita variedade. As peças confeccionadas pelos artesãos 

locais são fabricadas, basicamente, com matéria prima extraída da fauna e da flora, com destaque 

para os trabalhos com ouriços de castanha, coco, raízes, conchas, sementes e outros. Além disso, 

há os trabalhos artesanais de empalhamento de aves, peixes, bem como pintura e desenho. 
 

A beleza e a conservação da igreja de Santo Antônio de Alenquer fazem dela o mais importante 

monumento histórico. Além do templo, porém, destacam-se, na cidade, os prédios da Prefeitura 

Municipal e do Grupo Escolar Fulgêncio Simões 

Vinculados à Prefeitura Municipal de Alenquer, estão os dois principais equipamentos culturais 

da cidade: a Biblioteca Pública e a Casa da Cultura 

 

 Em se tratando de manifestações culturais e religiosas, destacam-se as principais: 

Marambiré 

Manifestação dos escravos fugidos das fazendas do município de Santarém, que deram lugar ao 

Quilombo conhecido como Pacoval. Por muitas décadas os negros repeliram qualquer influência 

estranha a sua raça, tentando manter sua integridade étnico-cultural.        Localização: bairro 

Luana. 

Festa de Santo Antônio 

É a festa do padroeiro da cidade, realizada no dia 13 de julho. Inicia-se com o traslado da imagem. 

A realização do Círio dá início às festividades do padroeiro com trezenas em todas as noites, 

arraial, apresentações folclóricas e barracas de comidas típicas. As comemorações são encerradas 

com missa solene e procissão. 

 Localização: principais ruas da cidade, finalizando na Igreja Matriz de Santo Antônio 

Festa de São Benedito 

Inicia-se em dezembro e se estende até 6 de janeiro, dia da festividade. São Benedito é o padroeiro 

do bairro Luana. Durante as festividades dança-se um reisado- o Marambiré – típico da região, 

que atrai os visitantes, da mesma forma como o folclore junino que se expressa através do Boi-

Bumbá, dos pássaros e dos batuques. 

Localização: bairro de Luana. 

Fonte: IOT 2003 



 

 

3.2.4 Eventos Programados 

 
 



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

4 DIAGNOSTICO DO POTENCIAL TURÍSTICO 

4.1 Caracterização 

O município de Alenquer, de acordo com o IBGE (Censo 2010), possuía 52.626 habitantes 

(Posição 144ª no estado e 5.570ª no país) e um IDH de 0,564 (Posição 31ª no Pará, 568ª no Brasil) 

e um PIB per capita (preços correntes) de R$ 9.385,58 em 2015. Sua densidade demográfica é de 

2,23 hab/km². Isto é, sua população é distribuída em uma área de 23.645,452 Km² e está 

localizada na microrregião de Santarém, mesorregião do Baixo Amazonas. Região de integração 

do Baixo Amazonas (conforme Decreto Estadual 1.066 de 19 de junho de 2008) e polo turístico 

Tapajós. Dista cerca 699 km em linha reta da capital. 

A sede municipal tem as seguintes coordenadas: 01º 56’ 00” S e 54º 44’ 00º W Gr. O acesso é 

realizado por meio aéreo de Belém para Santarém com duração de 50 min aproximadamente. Ao 

chegar em Santarém o acesso é hidroviário com duração de 2h30min de lancha e 4h de barco, 

não possui linha regular para acesso aéreo, apenas em opção de frete. Segundo Censo do IBGE, 

2010 apresenta 18,7% de domicílios com esgotamento sanitário adequado e 63,8% de domicílios 

urbanos com arborização e 4,5% de domicílios urbanos com urbanização adequada. 

 

4.2 Infraestrutura de apoio ao turismo 

No que se refere à infraestrutura de apoio ao turismo, o município não apresenta deficiências nos 

meios de acesso ao município, exceto nas estradas vicinais, onde há necessidade de melhorias em 

alguns trechos de acesso às comunidades e atrativos naturais, ex: Cidade dos Deuses e Lago 

Curumú. 

O município possui 01 Terminal Hidroviário pertencente à Viação Tapajós Ltda.(Tapajós 

Expresso Hidroviário) . O serviço de transporte regular a partir de Belém é realizado por via 

aérea, até Santarém. E de Santarém até Alenquer, por via hidroviária. A sinalização hidroviária e 

turística inexiste. Foram identificados serviços públicos de saúde, tais como: postos de saúde,  

unidades básicas e  centros de saúde, vigilância sanitária,  laboratórios, farmácias . O sistema de 

segurança é composto por polícia civil, policia militar e defesa civil. O sistema de educação é 

composto por escolas municipais e estaduais, sendo 136 escolas do Prè Escolar, 146 de ensino 

fundamental e 03 de ensino médio, segundo as fontes MEC/INEP/SEDUC/FAPESPA/SEPLAN 

– 2016. O sistema bancário é coberto pelo Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Estado 

do Pará, Bradesco e Casa Lotérica, todos localizados na sede municipal. O município é atendido 

por canais de TV de rede aberta e 01 agência de correios. Possui cobertura de telefonia celular e 

internet. 

 

4.3 Serviços e equipamentos turísticos 

No que se refere aos equipamentos e serviços turísticos, foram identificados e visitados no 

município 06 meios de hospedagem dos quais 05 declarou ter CNPJ e 05 possuem cadastro 

obrigatório no sistema do Ministério do Turismo-MTUR, CADASTUR. Juntos esses 

estabelecimentos oferecem 78 unidades habitacionais e 211 leitos. Esses equipamentos 

apresentam poucos serviços, nenhum deles oferece serviços de passeios. 

Foram também identificados e entrevistados 04 estabelecimentos de alimentos e bebidas que em 

conjunto oferecem 234 lugares aproximadamente. Dentre esses equipamentos 03 declararam 

possuir CNPJ, e possuem cadastro no sistema opcional do Ministério do Turismo-MTUR, 

CADASTUR. Entre os espaços livres foram identificadas 01 Mirante e várias praças. Contudo, 

ao se tratar dos dados de emprego, considerando os dados da RAIS - Relação Anual de 

Informações Sociais (IBGE) e do Extrator de Dados (IPEA), em dezembro de 2016, o município 

registrou 06 empregados nas atividades características do Turismo. 

 

 

 



 

 

4.4 Atrativos turísticos 

Os principais atrativos naturais do município estão localizados na zona rural. A hidrografia do 

município tem como rio principal o Rio Amazonas e seus afluentes. Destacam-se, também outros 

rios como o Rio Curuá, que é navegável apenas no período chuvoso quando se verifica um 

aumento em seu volume d’água. O Rio Maicurú também é navegável apenas no período chuvoso. 

A vegetação dominante é do tipo floresta tropical densa e floresta latifoliada, com grande 

diversidade de espécies comerciais. Apresenta uma grande variedade de paisagens, de formações 

geológicas (denominada “Cidade dos Deuses”), campos, serras, além de belas cachoeiras. Por 

possuir uma excelente qualidade do solo, tem sua economia baseada no extrativismo vegetal (IOT 

2003) 

 

 No que se refere aos atrativos culturais, o município possui relevantes manifestações, dentre às 

quais destacam-se: Marambiré, Festa de Santo Antônio e Festa de São Benedito. O município 

possui o Museu de Alenquer com acervo sobre a história e cultura popular, importante fonte de 

consultas e pesquisas acadêmicas e recebe a visitação de moradores, comunidades do entorno e 

turistas. 

 

 

. Pontos Fortes 

cos e culturais de grande relevância; 

      Existência da Secretaria de Cultura, Desportos e Lazer com uma Coordenadoria de Turismo 

. Pontos fracos 

 

      Gestão Municipal do Turismo desarticulada 

. Ameaças 

 investimento em melhorias nas vias e meios de acesso; 

     Ausência de linhas regulares de transporte aéreo 

. Oportunidades 

 

o e do Ministério 

do Turismo 

 

. Recomendações 

Articular créditos para investimentos na infraestrutura de lazer e serviços de hospedagem; 

Programar investimento na recuperação do paisagismo urbano, especialmente nos prédios 

históricos, e no paisagismo natural da Cidade dos Deuses; 

Integrar os negócios em torno da formalização de empreendimentos; 

Estimular a criação de uma plataforma comum de compras e comercialização, que permita 

diminuir os custos de hospedagem no município e aumentar a inserção dos negócios turísticos no 

mercado regional e nacional; 

Mediante a diversidade do patrimônio turístico, o município carece de investimentos na 

sinalização turística dos principais atrativos e equipamentos de lazer; 

Direcionar investimentos em qualificação de serviços e mão de obra turística, com estruturação 

de espaços adequados a implementação de programação turística e comercialização direta aos 

visitantes, especialmente no Mirante e no Museu de Alenquer. 

Articular o calendário cultural e programação de atividades turísticas dos empreendimentos, 

valorizando as manifestações locais; 

Estimular a implementação de um receptivo turístico que possibilite a difusão da prática de 

pesca esportiva e passeios fluviais formatados com programação continua e disponibilidade de 

guias ou condutores de atrativos naturais; 



 

 

Garantir espaço físico para programação contínua, de visitação ou de apresentações de grupos 

folclóricos e lojas de souvenir e peças de artesanato; 

Diversificar a oferta de serviços com integração da informação turística e estímulo ao receptivo 

turístico que facilitem o acesso ao ambiente rural, viabilizando a produção de um circuito de base 

comunitária em Curumú e  na Praia de Iracema; 

Realizar ações continuadas de sensibilização e mobilização do trade local e da sociedade civil 

para a importância do turismo, assim como desenvolver projetos de pesquisa, informação, 

sinalização e acessibilidade aos principais atrativos locais; 

Promover o associativismo/cooperativismo voltado para o receptivo e transporte turístico, 

principalmente na navegação; 

Estabelecer legislação municipal de turismo com previsão de mecanismos de fomento com a 

criação de um fundo de turismo; 

Valorização de profissionais especializados na área de turismo; 

Criação de Conselho Municipal e elaboração de um plano municipal de turismo. 

 

. Considerações finais 

O município estudado apresenta potencial turístico para o desenvolvimento do ecoturismo, 

turismo cultural e do turismo de pesca. Está inserido no Programa de Regionalização do Turismo 

(PRT) e no Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, que são critérios 

fundamentais para pleitear recursos financeiros federais para investimento na atividade turística 

local. Para  avançar ainda mais na atividade turística, sobretudo no estabelecimento do turismo 

como uma ação prioritária da gestão, precisa investir mais em recursos humanos: profissionais 

especializados na área do turismo, bem como implementar políticas públicas, em consonância 

com o Plano estratégico Ver-O-Pará, da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR e a nível 

nacional, o Plano Nacional de Turismo do Ministério do Turismo-MTUR(2018-2022). 

Por integrar o Mapa do Turismo Brasileiro, o município de Alenquer poderá acessar o recurso do 

Prodetur+Turismo para obtenção de financiamento, as propostas deverão contemplar 

principalmente projetos na área de infraestrutura turística, saneamento básico, gestão e avaliação 

ambiental, transporte e mobilidade urbana. As diretrizes estratégicas do programa priorizam 

também ações de qualificação, promoção, apoio à comercialização, pesquisa e inovação, 

empreendedorismo e parcerias público-privadas. 

Os projetos e ações aptos a serem beneficiados pelo Prodetur + Turismo serão identificados com 

o Selo + Turismo, indicativo de alinhamento da proposta com a Política Nacional de Turismo, 

com o Plano Nacional de Turismo 2018 - 2022 e com as diretrizes do programa. O selo, segundo 

a Portaria Nº 74/2018, será anexado à proposta analisada e validada pelo Mtur. 

Fonte : Ministério do Turismo - MTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_auth%3DWEiARil9%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=8773295&_101_type=content&_101_groupId=68942&_101_urlTitle=portaria-n-74-de-2-de-abril-de-2018-8773291&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_modifiedselection%3D1%26_3_keywords%3Dprodetur%26_3_modifieddayFrom%3D3%26_3_modifiedfrom%3D03%252F04%252F2018%26_3_modified%3D%255B20180403000000%2BTO%2B20180403235959%255D%26_3_groupId%3D0%26_3_modifiedto%3D03%252F04%252F2018%26_3_modifieddayTo%3D3%26_3_ddm_21040_pubName_pt_BR_sortable%3D%26_3_modifiedyearTo%3D2018%26_3_modifiedyearFrom%3D2018%26_3_modifiedmonthFrom%3D3%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_modifiedmonthTo%3D3&inheritRedirect=true


 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

HINO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER 

Alenquer, Alenquer 

Terra que ninguém conhece 

Alenquer, Alenquer 

Quem te vê jamais esquece 

Os teus filhos tem no sangue 

A seiva verde e amarela 

quem te vê tão escondida, Alenquer 

Não te julga ser tão bela 

Tens alegria nas palmas lindas 

Dos coqueirais e babaçús 

Tens alegria no olhar moreno 

Das mulheres surubiús 

Os teus mistérios é da Amazonia 

De verdes matas e céu de anil 

és a cidade mais brasileirae hospitaleira do meu Brasil. 
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