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1. RESUMO 

Este estudo se propõe a desenvolver um levantamento das principais 

características do turismo que se manifesta na região do distrito de Alter do Chão 

(município de Santarém – PA), para a compreensão da dinâmica da atividade e 

impactos produzidos. Tratando-se de uma região com belezas naturais muito 

variadas, como praias fluviais, lagos e floresta, apresenta um grande potencial para 

o desenvolvimento do Ecoturismo. Pretende-se, com este levantamento, contribuir 

para a promoção de ações que garantam a sustentabilidade da atividade turística na 

região. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Localizada cerca de 28 quilômetros de distância da cidade de Santarém, no 

estado do Pará, encontra-se a vila de Alter do Chão. Situada entre as cidades de 

Belém – PA e Manaus – AM, a vila é banhada pelo Rio Tapajós e pelo Rio 

Amazonas. O acesso ao local é feito através da PA-457, por 38 quilômetros, ou de 

barco, por aproximadamente 3 horas de navegação, partindo da cidade de 

Santarém. 

Conforme a documentação “Destinos Referência em Ecoturismo” do 

Ministério do Turismo (2010), Alter do Chão tem como principais atrações o 

ecoturismo, o turismo cultural e de aventura, além do artesanato, gastronomia e 

folclore característico da região amazônica. 

Há dois períodos distintos em que se pode visitar a vila de Alter do Chão, 

sendo um que ocorre entre os meses de dezembro à junho, quando há maior 

incidência de chuvas com consequente cheia do rio, e o período de julho à 

novembro quando há a vazante do rio e as praias reaparecem. Este segundo 

período é o de maior incidência de turistas no local, devido ao surgimento das praias 

e da festa do Çairé. 

A festa do Çairé é uma manifestação folclórica e religiosa que ocorre no mês 

de setembro, com início do ritual religioso e continuação através das festividades, 

evidenciando a importância da preservação do patrimônio imaterial da região. Esta 

festa atrai muitos turistas durante o período de uma semana, oriundos de diversas 

regiões do país e do exterior, predominando, porém os procedentes da própria 

região amazônica. 



Outra festa que ocorre na cidade e que está em sua 20ª edição é o Festival 

Borari, que é realizado todos os anos como uma homenagem à tribo indígena Borari, 

que foram os primeiros habitantes de Alter do Chão. 

As belezas naturais, associadas a ocorrência destes eventos movimenta 

bastante a região, fazendo-se necessário dimensionar os impactos produzidos por 

esta movimentação. 

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar e caracterizar a atividade turística da vila de Alter do Chão e seu 

entorno. Compreender a dinâmica do turismo na vila de Alter do Chão, identificando 

os principais atrativos e a infraestrutura turística disponível no local. Identificar os 

impactos produzidos pela festa do Cairé na movimentação turística da localidade e 

nos principais atrativos da região. 

Conhecer as características das atividades de lazer e turismo praticadas em 

Unidades de Conservação. Proporcionar subsídios para o desenvolvimento de 

atividades sustentáveis relacionadas ao uso público das Unidades de Conservação. 

Propor atividades compatíveis com o uso sustentável dos recursos naturais de áreas 

naturais protegidas. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste estudo empregou-se o levantamento 

bibliográfico de estudos que tratam da região estudada e suas festas, incluindo a 

análise da documentação cartográfica da área analisada. Está prevista, ainda, a 

realização de uma visita à região no período compreendido entre 17 e 27/9/2015, 

correspondente à época que acontece a festa do Cairé, com atividades de 

observação do local e entrevista a moradores e frequentadores da região. Pretende-

se, assim, observar os principais impactos produzidos pela movimentação durante a 

festa. Os dados obtidos no levantamento bibliográfico e na visita ao local serão 

organizados, analisados e discutidos com base na bibliografia consultada. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

Este estudo se propõe a analisar a atividade turística que se manifesta na vila 

e na região contígua à localidade, com critérios de avaliação baseados nas análises 



de sustentabilidade discutidos por SWARBROOKE (2000), WEAVER (2008) e WTO 

(2008). 

Após o levantamento bibliográfico inicial, será realizada a visita à Vila de Alter 

do Chão no período que antecede a festa e durante a sua realização. Estas 

informações deverão ser confrontadas com a bibliografia específica relacionada aos 

impactos do turismo e à sustentabilidade de locais turísticos.  

. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A vila de Alter do Chão oferece aos visitantes seus atrativos naturais e itens 

pertencentes ao nosso patrimônio cultural material e imaterial, sendo um importante 

polo turístico. Gradativamente, tem integrado o roteiro turístico de algumas agências 

de viagens, principalmente pela projeção obtida pelas festas tradicionais locais e por 

suas praias fluviais de areias brancas. O local possui uma infraestrutura turística 

básica composta por alguns hotéis, pousadas e agências de turismo, além de 

empresas e pessoas que operam com o turismo receptivo. Esta projeção tem 

provocado um crescimento da movimentação turística, sem um planejamento 

adequado para a atividade e o local em questão.   
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