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Programa Territórios Sustentáveis analisa atrativos e o
potencial do turismo consciente no município de Oriximiná

Mapa dos rios da região de Cachoeira Porteira

Entre os dias 8 e 11 de maio, a turismóloga do

contratada para mapear as atividades que já

Programa Territórios Sustentáveis, Ana Gabriela

ocorrem no município, entendendo os arranjos

Fontoura percorreu junto de representantes

existentes entre turistas, as comunidades e o

das Secretárias de Cultura, Desporto, Turismo e

meio ambiente para garantir que o turismo

Lazer e Meio Ambiente, diferentes atrativos

contribua de fato para o desenvolvimento do

turísticos de Oriximiná. Fontoura é especialista

município de forma sustentável.

em turismo de base comunitária e foi
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A programação da semana foi intensa. Saindo

as apresentações dos presentes, a turismóloga

de lancha no dia 8 pela manhã, o grupo seguiu

propôs uma dinâmica participativa de resgate da

da sede de Oriximiná pelo rio Trombetas por

história do turismo na região, fazendo uma linha

aproximadamente 4 horas até a comunidade

do tempo desde o primeiro marco que eles

de Cachoeira Porteira, aonde foi realizada no

pudessem se recordar.

fim da tarde uma reunião com os principais
atores do turismo na região. No encontro,
estiveram presentes representantes das três
principais pousadas da região, além de donos
de pequenos restaurantes e um grupo
expressivo de cozinheiras e guias turísticos,
conhecidos na região como “piloteiros”. Após

A conversa se estendeu até a noite, com
moradores da comunidade compartilhando
algumas histórias dos últimos anos de turismo
– principalmente de pesca esportiva. “Antes do
turismo, não conhecíamos nosso rio. Usávamos
ele para chegar até os castanhais. Com a vinda do
turismo criou-se um novo olhar para nossas

Trajeto pelo igarapé até chegar nas pousadas do rio Trombetas
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Vista de uma das pousadas que será inaugurada em 2017

águas, aprendemos realmente a pilotar e

“Fiquei surpresa com a estrutura que

valorizar nossos rios”, comentou o Professor

encontramos. O potencial realmente é grande,

Claucivaldo, sócio de uma das pousadas e

inclusive para explorar outros temas além da

ex-presidente da Amocreq-CPT (Associação de

pesca, como Observação de Pássaros,

Moradores das Comunidades Remanescentes

Ecoturismo e Turismo de Base Comunitária,

de Quilombos de Cachoeira Porteira).

por exemplo” comenta Fontoura. “Ao mesmo

No dia seguinte bem cedo, seguimos viagem
para conhecer as três pousadas em
funcionamento e a estrutura disponível para o
turismo. De caminhão, percorremos 31
quilômetros pela estrada de chão para chegar

tempo, viemos para entender como podemos
contribuir para que o arranjo seja mais
benéfico para toda a comunidade e
desenvolver um plano municipal de turismo
que inclua estas oportunidades”, complementa.

até a entrada do igarapé da arraia, que os

Os operadores locais contam com parceiros

levaria de volta até o rio Trombetas. Em

externos que ajudam a promover o turismo na

lanchas de alumínio percorremos as curvas e

região, mas alguns elementos ainda precisam

corredeiras do rio Trombetas, por meia hora,

ser trabalhados para que esse intercâmbio seja

até chegar nas pousadas.

feito da maneira mais interessante para todos e
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também para o meio ambiente, preservando as
características deste ponto estratégico da Calha
Norte, no oeste do Pará.
No retorno à Oriximiná, o Programa Territórios
Sustentáveis organizou um encontro para
discutir com operadores locais os primeiros
passos para a construção conjunta de um plano
de desenvolvimento do turismo para o
município. Estiveram presentes representantes

Piloteiros da região de Cachoeira Porteira levam a equipe do
Territórios sustentáveis para conhecer os atrativos turísticos
da região

de pousadas e restaurantes, além de integrantes
das Secretarias de Cultura, Desporto, Turismo e
Lazer e Meio Ambiente. “Esta reunião foi um
primeiro passo para criação de um diálogo mais
aproximado entre os operadores locais e, assim
qualificar a construção do plano de forma mais
participativa e completa”, afirmou Eli Franco Vale,
coordenador de campo do Programa Territórios
Sustentáveis.

atitudes simples do governador, a região iniciou
uma importante transformação. Após pescar um
Tucunaré por entre as pedras de uma das
cachoeiras, o Sr. Jatene pediu ao piloteiro que
tirasse uma foto dele com o peixe, antes de
devolvê-lo ao rio. Em seguida, agradeceu
dando-lhe uma gorjeta. Foi a primeira
experiência da comunidade com o conceito do

A história do turismo da pesca esportiva em

Pesque e Solte, na qual o pescador esportivo

Cachoeira Porteira começa em 2012. Em

não fica com o peixe que pesca, reduzindo os

setembro daquele ano, o governador do Pará,

danos ao meio ambiente.

Simão Jatene, fez uma viagem até Cachoeira

Foi a partir dessa experiência – e da mídia que a

Porteira para pescar no rio Trombetas.

visita do governador gerou para a região – que

Chegando lá, ele foi acompanhado por

inicialmente o turismo de pesca começou a se

lideranças quilombolas para dentro do rio de

desenvolver em Cachoeira Porteira. Desde então,

forma mais ou menos improvisada em

já são três pousadas em funcionamento

estruturas dos próprios comunitários. Com duas

recebendo turistas do Brasil e do mundo (até o
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Representantes do turismo local se reúnem com Programa Territórios Sustentáveis em Cachoeira Porteira

final de 2017, pelo menos mais três pousadas

como também compreender quais os

serão inauguradas). Grupos de até doze

impactos desta pesca esportiva para o meio

pescadores passam em média uma semana

ambiente e principalmente para o

pescando na região, orientados pelos

desenvolvimento da comunidade de

moradores da comunidade, que se alternam

Cachoeira Porteira como um todo. Cachoeira

em equipes de piloteiros, cozinheiras e

Porteira fica localizada em um ponto

motoristas de caminhão para atender os

estratégico, no encontro entre os rios

grupos.

Trombetas, Cachorro e Mapuera. Este é o

No início, com equipamento inadequado, os
operadores locais passaram por situações
complicadas junto aos primeiros turistas que
vieram visitá-los. Mas o investimento veio com
o tempo e aos poucos a estrutura foi sendo
adequada para atender pessoas do mundo
todo. O desafio atual é, não só adequar as
estruturas físicas e legais desse turismo,

ponto de apoio para diversas comunidades
indígenas que vivem às margens desses rios,
com forte relações também com Suriname e
a Guiana Inglesa. Assim, o uso e ocupação
dessa região deve respeitar as diferentes
comunidades que vivem no entorno, bem
como a floresta e os rios amazônicos.
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Pecuária Sustentável na Amazônia

Especialistas convidados pelo Programa Territórios Sustentáveis visitam fazendas em Oriximiná

É possível criar um modelo de Pecuária que seja

palestra, o pecuarista Mauro Lúcio apresentou o

sustentável, dentro do território amazônico?

caso de Paragominas, no qual adquiriu uma

Este é o desafio que teve início no dia 8 de maio,

ampla experiência para reduzir os impactos

em Oriximiná. O Programa Territórios

ambientais, aumentando a produtividade e

Sustentáveis convidou os especialistas Mauro

ampliando as relações sociais entre os

Lúcio e o Dr. Adriano Gomes Páscoa para

produtores rurais e o resto da cadeia pecuária. “A

compartilharem boas práticas em Pecuária

experiência de Paragominas teve vários desafios

Sustentável. No encontro, estiveram presentes

importantes que, ao serem superados, trouxeram

mais de 40 pessoas, entre produtores rurais,

um grande aprendizado sobre a implementação

alunos e professores das escolas técnicas e

na prática de uma pecuária mais sustentável”,

representantes do poder público. Durante a

explicou o pecuarista convidado.
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Entre alguns elementos das boas
práticas estão o “desmatamento sem
fogo”, que preza uma maior consciência
na maneira de abrir a pastagem sem
utilização de queimadas e o aumento
de produtividade consciente por
hectare, garantindo o uso da menor
área possível para a atividade pecuária e
permitindo o reflorestamento e manejo
das florestas ao redor. Durante toda a
semana, os convidados, junto com a
equipe do Programa Territórios
Sustentáveis, poder público e
representantes dos produtores locais
visitaram uma grande diversidade de
fazendas para realizar um diagnóstico
da situação atual do município de
Oriximiná. “Encontramos diversos
desafios na forma como as fazendas
foram sendo constituídas e será
necessário um plano estratégico que
envolva os produtores para melhoria

Especialistas convidados avaliam a pecuária realizada em Oriximiná
para torná-la mais sustentável

das condições para todos”, afirmou

situação regional, além de observarem o gado

Mauro Lúcio.

e as pastagens, bem como conversarem com

“Este foi um momento importante de coleta de
dados e informações. Os dois especialistas
convidados puderam ter uma visão geral da

produtores rurais e seus vaqueiros”, comentou
Daniel Santos, consultor do Programa
Territórios Sustentáveis.
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Premio de Inovação consagra proposta pioneira
do Territórios Sustentáveis
Um importante reconhecimento foi obtido

autossustentabilidade dos territórios",

pelo Territórios Sustentáveis durante a XIII

comenta Jakeline Pereira, coordenadora do

Feira da Indústria do Pará (FIPA), evento

Programa Territórios Sustentáveis. ‘’A premiação

realizado em Belém (PA), entre os dias 3 e 6

foi uma excelente oportunidade para

de maio. O programa consagrou-se

ampliarmos a visibilidade do programa. O

vencedor do 1º Prêmio Estadual de Inovação

número de pessoas que recebemos no estande

da Indústria Mineral, na categoria inovação

superou nossas expectativas ‘’, complementou

em tecnologia socioambiental.

João Mauro Bastos Uchôa , analista de

A cerimônia de premiação ocorreu no dia 4 de

comunicação da Mineração Rio do Norte

maio, como parte da programação da FIPA.

Na construção deste horizonte, o programa

A premiação reconhece o principal aspecto

estimula a formação de cadeias produtivas,

inovador do programa, que é reunir

contribui para o aprimoramento da

iniciativa privada, poder público e sociedade

administração pública e fomenta o exercício

civil em torno de um objetivo comum, para

da cidadania, incentivando a participação da

fazer com que os três municípios atendidos

população nos conselhos municipais,

pelo programa – Oriximiná, Terra Santa e

apoiando comunidades tradicionais e

Faro – se desenvolvam de forma cada vez

fornecendo suporte jurídico e contábil a

mais autônoma, transparente e

associações locais.

participativa. "Esse prêmio é um
reconhecimento de que estamos no
caminho certo, em aproveitar os grandes
empreendimentos como uma oportunidade
de desenvolvimento, garantindo a

O programa Territórios Sustentáveis foi
concebido para produzir, no longo prazo,
resultados mensuráveis nos três municípios,
a exemplo da melhoria do IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano). A duração
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prevista para o programa é de 15 anos. As

Agenda Pública, Equipe de Conservação da

atividades do Territórios Sustentáveis são

Amazônica (Ecam) e Instituto do Homem e

desenvolvidas por três organizações com

Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

atuação reconhecida em questões

O programa conta com apoio da Mineração

relacionadas à região amazônica:

Rio do Norte (MRN).

Sobre o territórios sustentáveis
O Programa Territórios Sustentáveis tem o
objetivo de contribuir para a construção de uma
estratégia de desenvolvimento territorial
sustentável em Oriximiná, Faro e Terra Santa,
municípios do oeste do Pará. Iniciado em 2015,
é estruturado para durar 15 anos e realizado
pelas Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscips) Agenda Pública,
Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e
Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (Imazon). Conta atualmente com a
parceria e apoio financeiro da Mineração Rio do
Norte (MRN).

O PROGRAMA ESTÁ DIVIDIDO EM 5 EIXOS:
Gestão Pública
Capital Social
Desenvolvimento Econômico
Gestão Ambiental
Quilombola
Para mais informações acesse www.territoriossustentaveis.org.br
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