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INTRODUÇÃO
Este documento configura-se como diagnóstico base para os 
encontros do ODSLab Turismo Sustentável e de Base Comunitária, 
realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade do estado do Pará, no âmbito do projeto de 
fortalecimento da Rede Estratégia ODS, cofinanciado pela União 
Europeia.

Este laboratório tem por objetivo apontar soluções práticas para 
promover o turismo de base comunitária na região das Ilhas de Belém, 
a partir do recorte das ilhas de Combu, comunidade de Boa Vista e 
Cotijuba, cuja atividade turística de base comunitária se apresenta 
em diferentes estágios de desenvolvimento e, pelo qual, a partir 
das narrativas colhidas por este diagnóstico, será possível sugerir 
diretrizes para a implementação e regulamentação do turismo de 
base comunitária na região.

O relatório diagnóstico ODSLab Turismo Sustentável e de Base Comu-
nitária foi elaborado com base em diferentes narrativas e percepções 
de atores locais, de representantes do poder público e da academia 
em relação ao problema público, foco deste laboratório, bem como 
na consideração da literatura pertinente sobre o tema de turismo de 
base comunitária. A técnica de coleta de dados utilizou a observação 
direta, entrevistas presenciais com atores-chave selecionados, levan-
tamento bibliográfico e estatísticos de dados sociais, econômicos e 
ambientais da capital paraense. Ao todo, o levantamento abrangeu 52 
narrativas locais, dentre as quais 20 destas 
foram transcritas e compõem o presente 
relatório. A maioria das entrevistas foi 
realizada durante a segunda edição do 
Festival Gastronômico da Ilha de Combu, 
43% destas na ilha de Cotijuba, 27% na ilha 
do Combu, 25% na região metropolitana 
de Belém e 5% na comunidade Boa Vista, 

do município do Acará (baixo Acará). 

O ODSLab Turismo Sustentável e de Base Comunitária dialoga dire-
tamente com o ODS 11 - Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e, em 
específico, com a meta 11.a: Apoiar relações econômicas, sociais 
e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, 
reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento 
(ONU, 2022).

A partir da coleta de dados e informações,  o presente documento 
buscou responder a seguinte pergunta norteadora: Como promo-
ver o turismo de base comunitária em Cotijuba, comunidade 
de Boa Vista e Combu? Para responder essa provocação, o diagnós-
tico apresentará, num primeiro momento, um panorama do turismo 
de base comunitária (TBC) no Brasil, seguida de contextualização 
geográfica, econômica e demográfica das ilhas de Combu e Cotijuba 
e da Comunidade de Boa Vista. Depois, serão abordados os desafios 
e oportunidades para o desenvolvimento de TBC na região insular 
de Belém e iniciativas inspiradoras, que podem servir de exemplo 
para os respectivos territórios. Por último, serão indicadas possíveis 
contribuições por parte do poder público e aceleradoras que possam 
alavancar o desenvolvimento desta agenda pelo governo estadual 
e municipal paraense nos próximos anos.

Como promover o turismo de base 
comunitária em Cotijuba, comunidade 
de Boa Vista e Combu? 
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PANORAMA DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO BRASIL  

1.	 BASE	ENDÓGENA	DA	INICIATIVA	E	DESENVOLVIMENTO	LOCAL;	

2.	 PARTICIPAÇÃO	E	PROTAGONISMO	SOCIAL	NO	PLANEJAMENTO,	IMPLE-
MENTAÇÃO	E	AVALIAÇÃO	DE	PROJETOS	TURÍSTICOS;	

3.	 ESCALA	LIMITADA	E	IMPACTOS	SOCIAIS	E	AMBIENTAIS	CONTROLADOS;	

4.	 GERAÇÃO	DE	BENEFÍCIOS	DIRETOS	À	POPULAÇÃO	LOCAL;	

5.	 AFIRMAÇÃO	CULTURAL	E	INTERCULTURALIDADE;	E	

6.	O	“ENCONTRO”	COMO	CONDIÇÃO	ESSENCIAL.		

O turismo de base comunitária (TBC) é um modelo de gestão 
que vem sendo cada vez mais adotado para o desenvolvimento 
de iniciativas em comunidades tradicionais por todo o Brasil, 
estejam elas no território urbano ou rural, em unidades de 
conservação e/ou em terras indígenas. Dirige-se, especialmente, 
a pequenos grupos de viajantes em busca de experiências 
pessoais e enriquecedoras, combinando vivências culturais 
e cenários naturais, garantindo remuneração adequada aos 
prestadores de serviço, que também são moradores locais 
(MALDONADO, 2009). Esta modalidade contrasta com o padrão 
convencional do turismo tido como “de massa”, cujos pacotes 
rígidos e impessoais obedecem a uma lógica econômica de um 
retorno imediato, sem necessariamente preocupar-se com as 
consequências socioambientais e/ou socioeconômicas locais.

Esse tipo de modelo de gestão tem como premissa o prota-
gonismo da comunidade sobre o turismo, onde as atividades 
se baseiam na sustentabilidade entre as relações e as práticas 
realizadas no território. Irving (2009) apresenta seis premissas 
para o turismo de base comunitária: 

Para isso, a pesquisadora aponta também a necessidade de que as 
populações locais possam ser capacitadas por meio de iniciativas 
da gestão pública.

O turismo sob essa perspectiva deve respeitar as decisões, o tempo 
e as particularidades de cada comunidade. É necessário escutar os 
moradores locais, com eles dialogar e formar parcerias de confiança 
para que de fato o turismo de base comunitária ocorra, gerando 
(mas não se limitando à) renda às famílias envolvidas. 

Assim, o TBC parte tanto da valorização e do reconhecimento 
da história e cultura dos povos e comunidades locais quanto do 
entendimento de que os benefícios advindos das atividades turís-
ticas devem ser partilhados de forma justa entre os envolvidos e, 
sempre que possível, deve também beneficiar toda a comunidade. 
Para Maldonado (2009, p. 28), a existência de uma comunidade 
“implica definir os princípios, valores, normas e instituições 
que regem a forma de organização e convivência de um 
determinado grupo humano, que por sua vez os diferencia 
de outros atores da sociedade”, assim tendo condições de, inclu-
sive, defender seus patrimônios cultural e material. Esse patrimônio 
comunitário é formado: 

Por um conjunto de valores e crenças, conhecimen-
tos e práticas, técnicas e habilidades, instrumentos 
e artefatos, lugares e representações, terras e 
territórios, assim como todos os tipos de manifesta-
ções tangíveis e intangíveis existentes em um povo. 
Através disso, se expressam seu modo de vida e orga-
nização social, sua identidade cultural  
e suas relações com a natureza

(MALDONADO, 2009, p. 29). 



Em busca da gestão sustentável "dos recursos patrimoniais comu-
nitários, de acordo com as práticas de cooperação e equidade no 
trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela prestação 
dos serviços turísticos” (MALDONADO, 2009, p. 31), é fundamental 
fortalecer o engajamento dos moradores das comunidades visitadas 
e buscar conscientizar os visitantes sobre seu impacto socioam-
biental no território, conforme premissas de turismo sustentável da 
Organização Mundial do Turismo (OMT, 1999)1 de ser a “atividade 
que satisfaz as necessidades dos turistas e as necessidades socioe-
conômicas das regiões receptoras, enquanto a integridade cultural, 
a integridade dos ambientes naturais e a diversidade biológica são 
mantidas para o futuro”.

Assim, é preciso olhar de maneira realista e em conjunto, para não 
haver o risco de romantizar as comunidades tradicionais com ideias 
como "culturas puras, com pouca ou nenhuma influência externa, 
além de congeladas no tempo e na história" (BRASIL, 2019, p. 61). 
É necessário que tanto as comunidades estejam preparadas para 
contarem seus processos por meio da visita quanto das falas, bem 
como os turistas tenham sido bem informados sobre a história 
sociocultural daquele povo, território e contemporaneidade, por 
meio da agência que intermediou o processo. 

O TBC propõe o esforço coletivo de alcançar benefícios coletivos, mas 
pode trazer à luz fragilidades estruturais que dificultam a efetividade 
e o sucesso de sua implementação, como o conflito de interesses 
entre os atores envolvidos (governo, setor privado e comunidade). 

Não se pode esquecer também que, para parte da comunidade, o 
turismo é uma atividade que pode ser vista como invasora, gerando 
efeitos negativos. Quando a atividade turística não é debatida e 
planejada suficientemente na comunidade, quando sua gestão é 
deficiente, quando subestima-se o comportamento dos visitantes 
e muitas vezes das operadoras turísticas, aumentam-se os riscos de 
criação de conflitos internos, o enfraquecimento da coesão social e a 
aceleração de uma aculturação dos jovens em relação à comunidade. 

Maldonado (2009) traz reflexões e críticas a partir de seu estudo 
sobre o turismo comunitário em zonas rurais da América Latina, 
sobretudo em/com comunidades indígenas. Seu estudo parte de 
diferentes perspectivas avaliando cerca de trinta projetos de turismo 
comunitário latino-americanos, em busca de “ensinamentos sobre 
as experiências observadas, a fim de potencializar suas fortalezas, 
evitar erros do passado e, sobretudo, atuar de maneira mais sábia 
futuramente” (IBID, p. 31) , mas também ressalta as fraquezas inerentes 
à oferta do turismo comunitário, assim como o caráter heterogêneo 
de suas formas e graus de participação no mercado, pois as atitudes 
e os interesses das comunidades em relação ao turismo estão longe 
de ser homogêneas e harmônicas.

As deficiências constatadas resultam, em parte, da incursão das 
comunidades no turismo em situações de improviso, ausência 
de profissionalismo, desconhecimento do mercado e dos instru-
mentos de gestão de negócios, além da operação em condições 
econômicas insustentáveis, mesmo em contexto de programas de 
suposto alívio da pobreza. 

1- Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil: Turismo e Sustentabilidade. 
Brasília, 2007.
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Oferta dispersa e fragmentada, carente de estruturas e 
mecanismos regulares de cooperação interna para orga-

nizá-la e externa para potencializá-la. Apesar das vantagens 
da parceria serem percebidas, os esforços empreendidos ainda são 

incipientes e pouco sistemáticos.

Deficiência dos mecanismos de informação, comuni-
cação e organização comercial: a fraca representação e 

capacidade para negociação com outros agerntes da cadeia 
turistica não permite a tomada de decisões estratégicas, além do 
horizonte diário.

Escassa diversificação dos produtos turisticos cujos com-
ponentes são baseados exclusivamente em fatores naturais 

e herdados. Existe potencial e vontade para empreender inovações 
que superem o mimetismo predominante. 

Participação marginal ou subordinada de mulheres e suas 
associações na concepção e condução dos projetos turís-
ticos e, consequentemente, na captação de benefícios.

Gestão profissional limitada, tanto operacional como 
gerencial dos negócios; as tendências e o funcionamento 

da indústria do turismo são desconhecidos. As aspirações das 
comunidades de acesso a serviços de informação e capacitação 

permanecem amplamente insatisfatórias.

Déficit notável de serviços públicos: rodovias, eletricidade, 
água potável, saneamento ambiental e esgoto, comunica-

ções e sinalização turística. As comunidades não são capazes de cobrir 
estes custos; isto é responsabilidade dos governos locais ou nacionais.

Qualidade heterogênea de serviços, com predominância 
de qualidade média e baixa. A competência aguda com 

outras empresas tende a resolver somente em curto prazo e através 
da baixa de preços.

Posicionamento incerto e imagem pouco divulgada do 
turismo comunitário em mercados e segmentos dinâmi-

cos: a promoção e comercialização são realizadas geralmente, por 
meios rudimentares, individuais e diretos.

Fonte: NETCOM: Manual Del facilitador, módulo 3, p.25, OIT-REDTURS, 2006; Maldonado, 2009.
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As deficiências mais notáveis no trabalho de Maldonado (2009), 
estão enunciadas enunciadas a seguir: 

De Norte a Sul do país, há diversas iniciativas de turismo de base 
comunitária em comunidades tradicionais, em áreas periféricas e em 
áreas rurais. Porém, acredita-se que não há iniciativas atualmente, 
em termos de consolidação, em que essas oitos deficiências tenham 
sido totalmente superadas. É possível reconhecer tais iniciativas por 
meio de estágios de desenvolvimento do TBC nas comunidades dada 
a falta de infraestrutura básica mínima (educação, saúde, transporte 
etc), de jovens formados e atuantes ou de comunicação e promo-
ção não escalada. Assim, identificar quais os pontos necessitam de 
atenção e são prioritários em uma comunidade,  é o que garantirá 
o avanço do TBC para um próximo estágio. Com a identificação das 
prioridades e recomendações de ações, é de suma importância a 
participação do poder público e privado junto à comunidade para 
o apoio desde recursos humanos, fomento ao empreendedorismo 
e ao associativismo, apoio às mulheres até ao fomento financeiro 
para obras ou outras necessidades.

Apoiar o turismo de base comunitária garante que um destino 
promova a diversidade da oferta turística local, geração de 
renda e forneça oportunidade a milhares de jovens que muitas 
vezes saem de suas comunidades por falta de perspectiva. 
Com isso, todos ganham: poder público, privado e sociedade.     



Fonte: Google Maps, 2022.
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CONTEXTUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA, ECONÔMICA E DEMOGRÁFICA 
DAS ILHAS DE COTIJUBA, COMBU E DA COMUNIDADE BOA VISTA DO ACARÁ

A distribuição territorial da capital paraense divide-se em duas 
partes: Continental e a Insular composta de aproximadamente 39 
ilhas, com destaque para a ilha de Mosqueiro (211,8 km²) - a maior 
delas e as ilhas de Caratateua (31,4 km²), Cotijuba (15,8 km²) e Combu 
(14,9 km²)2  (Figura 1).

Figura 1 - Contextualização geográfica Belém, Ilha do Combu e Cotijuba

Segundo o Anuário do Município de Belém 2020, Belém é o muni-
cípio com menor área de floresta per capita: reduziu de 96,5 m² de 
floresta/habitante para 85 m²/habitante de 2001 a 2006. Em 1986, a 
variação quanto à área de floresta urbana correspondia a mais de 100 
Km² do município. No total, são 369 Km² de florestas remanescentes 
e mais de 2/3 ainda não estão protegidas na forma de Unidades de 
Conservação ‐ UC.

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC), implementado no Brasil em 2020, estabelece as orientações 
de criação, implantação e gestão das unidades de conservação no 
país. O documento para registro do funcionamento de cada Área 
de Proteção Ambiental (APA) é denominado Plano de Manejo3 (PM), 
nele são encontradas as formas de uso da área, a utilização dos 
recursos naturais, bem como a implantação das estruturas físicas e 
recursos humanos necessários à gestão da unidade de acordo com os 
grupos/organização e relações pertinente àquele território. O Plano 
de Manejo envolve três etapas: a) organização do planejamento; b) 
diagnóstico da área; e c) planejamento propriamente dito (ECOSSIS 
- Consultoria ambiental).  

211,8 km2 14,9 km2 14,9 km215,8 km2

Mosqueiro Caratateua CombuCotijuba

2-  Informação retirada do documento “Revisão do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e respectivas políticas 
municipais”.  (BELÉM; UCP - PROMABEN; CONSÓRCIO EGIS-AMPLA, 2020). 

3- a Lei nº 9.985/2000 que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
define o Plano de Manejo como um documento técnico mediante o qual, com 
fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais. Todas as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo, que 
deve abranger a área da Unidade de Conservação, sua zona de amortecimento e os 
corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 
econômica social das comunidades vizinhas (Art. 27, §1º). (ICMBio)
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O Plano de Manejo é o principal instrumento de gestão e zoneamento 
interno para implantação da zona de amortecimento, considerado 
um instrumento de integração e construção ou manutenção das 
relações com as comunidades circunvizinhas. O Município de Belém 
possui aproximadamente 18% do seu território protegido com a 
instituição de UCs, sendo elas: Parque Ecológico do Município de 
Belém (44 ha), Parque Municipal da Ilha de Mosqueiro (190 ha), Área 
de Proteção Ambiental dos Mananciais de Abastecimento de Água 
de Belém ‐ APA Belém (7.349 ha) e Área de Proteção Ambiental 

4-  Informação retirada do documento “Anuário estatístico do Município de Belém 
2020 - Aspectos do Município de Belém”.  (BELÉM; SECRETARIA MUNICIPAL DO 
PLANEJAMENTO, 2020) disponível em https://anuario.belem.pa.gov.br/wp-content/
uploads/2020/12/Aspectos-do-Municipio-1.pdf

da Ilha do Combu (1,5 mil ha), somado aos 15 hectares do Jardim 
Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves  ‐  Jardim Botânico da Ama-
zônia, e os 5,4 ha do Parque Zoobotânico Museu Paraense Emílio 
Goeldi (BELÉM; SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, 2020).

Apesar desses territórios protegidos, os números de desmatamento 
nas áreas de florestas protegidas por UCs são alarmantes. De 2001 a 
2006 o desmatamento atingiu 50% da Área de Proteção Ambiental 
‐ APA Belém até o ano de 2006. A APA do Combu perdeu cerca de 
3% de sua floresta original4.

INSTÂNCIA DE PROTEÇÃO DIMENSÃO

hectare m2 km2

Municipal 

Bosque Rodrigues Alves Jardim Botânico da Amazônia 15,18 151.800 0,151

Parque ambiental Gunnar Vingten - Parque Médici 40,46 404.600 0,404

Parque ambiental do mosqueiro 190 1.900.000 1,9

TOTAL 1 245,64 2.456.400 2,456

Estadual

Área de proteção ambiental da região metropolitana de Belém 7.349 73.490.000 73,49

Área de proteção ambiental da Ilha do Combu 1.500 15.000.000 15

TOTAL 2 8.849 88.490.000 88,49

Federal Parque Zoobotânico - Museu Paraense Emílio Goeldi 5,4 54.000 0,054

TOTAL GERAL 9.1000,04 91.000.40 91

Figura 2 - Territórios Protegidos do Município de Belém de acordo com o Anuário de Belém



Fonte: Google Maps, 2022.
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Ilha de Combu

Características gerais

A população da ilha do Combu é de apro-
ximadamente 1.500 habitantes, segundo 
dados do IDEFLOR-Bio, e é parte do Distrito 
Administrativo do Outeiro (DAOUT) locali-
zado a 1,5 km ao sul da cidade de Belém. Seu 
perímetro é de 7,8 km conforme informação 
disponibilizada pelo Governo do Pará. Possui 
seu território margeado pelo rio Guamá, pelo 
furo São Benedito, pelo Furo da Paciência e 
pela Baía do Guajará.

A lei n° 6.0835 de 13 de novembro de 1997 
determinou a criação da APA Combu con-
forme SNUC de uso sustentável e somente 
em outubro de 2008 a criação do Conselho 
Gestor6, em caráter deliberativo sob a Portaria 
1945. Durante este período, a APA contou 
com a presença de várias instituições da 
administração direta e indireta. A APA é 
gerida desde 2015 pelo Instituto de Desen-
volvimento Florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará (IDEFLOR-Bio). Anteriormente, 
era responsabilidade da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (SEMA/PA).

Virtanen (2020, p. 14) aponta 
que apesar da contratação de 
uma consultoria para a elabo-
ração do plano de manejo em 
2009, o mesmo não foi finali-
zado. Das atividades previstas 
no plano, foram feitas apenas 
a criação do conselho “e do 
plano para sustentabilidade 
financeira da APA”.  Ainda assim, 
muitos foram os desafios da 
gestão. Cirilo e Almeida (2015, 
p. 116), a partir da análise de 
100 entrevistas com famílias 
das região, apresentam que os 
principais problemas do conse-
lho gestor (2008 a 2013) foram:

a falta de compromisso com a gestão compartilhada pelos represen-
tantes das instituições públicas; a falta de iniciativa dos membros em 
geral; a falta de preparo técnico e a descredibilidade nas instituições 
públicas por parte dos  representantes da sociedade  civil; o excesso  de 
flexibilidade da SEMA/PA com as ausências dos membros nas reuniões 
como justificativa para que o conselho não fosse extinto; e o excesso de 
burocracia e Morosidade na resolução de  questões  essenciais [...].

5-  Lei n° 6.083 de 13 de novembro de 1997 completa 
sobre a criação da APA Combu disponível em https://
documentacao.socioambiental.org/ato_normativo/
UC/5130_20200928_203500.pdf

6-  Lei n° 1.945 de 24 de outubro de 2008 completa sobre 
a criação do Conselho Gestor APA Combu disponível em 
https://www.semas.pa.gov.br/legislacao/files/pdf/635.pdf

Figura 3 - Contextualização geográfica da Ilha 
de Combu em relação a Belém
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O atual Conselho Gestor (2019-2021) identificado, foi nomeado via 
Portaria nº 1148 de 20 de dezembro de 2019, IDEFLOR-Bio, para o 
mandato de dois anos, com alterações no corpo de membros. 

Poder público Sociedade Civil
 Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiver-

sidade do Estado do Pará- IDEFLOR-Bio, Delegacia de 
Meio Ambiente-DEMA,  Instituto Chico Mendes de Conser-

vação da Biodiversidade-ICMBio,  Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária-INCRA,  Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade-SEMAS,  Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Belém/PA,  Secretaria de Estado de Turismo- SETUR,  Superin-
tendência do Patrimônio da União- SPU e  Secretaria Municipal de 
Economia-SECON.

Associação dos Moradores, Trabalhadores do Extra-
tivismo, Pesca e Turismo do Igarapé Piriquitaquara e 

Adjacentes, Associação dos Barqueiros Ribeirinhos e Con-
dutores do Município de Belém (ARBCIMB), Associação de Moradores 
extrativistas e Pescadores da Ilha do Combu - AMEPI, Associação de 
Moradores e Extrativista da Comunidade Nova Esperança da Ilha do 
Combu, Cooperativa de Transporte Escolar e Alternativo das Ilhas de 
Belém (COOPPERTRANS), Comunidade PAE Combu, Comunidade Local 
Rio Jordão,  Comunidade Local São Benedito a Preservar  e Sistema 
Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa.

Até o presente momento, o plano de manejo da APA não foi fina-
lizado e, portanto, o mesmo segue sem plano apesar de ter um 
conselho gestor ativo. 

(A APA)[...] Foi criado em 1997, mas o 
conselho gestor só surgiu em 2008. 
Até hoje não tem plano de manejo, 
que eu acho que ajudaria muito a 
gente a verificar, inclusive, esses 
impactos que todo mundo fala que 
vem acontecendo na ilha, e quem sabe 
melhorar o uso, o acesso a esse local

Ele é composto por 9 representantes do poder público e  9 repre-
sentantes da sociedade civil, sendo eles: 

A Ilha do Combu, além de APA, é também um Projeto de Assen-
tamento Agroextrativista (PAE) e um terreno da marinha7. Como 
previsto na normativa da APA, não é permitida a venda de terrenos, 
no entanto, uma prática tem se tornado comum entre os moradores 
da ilha: a venda de parte dos terrenos para outros ribeirinhos abri-
rem empreendimentos. Desta forma, as famílias passam a ocupar a 
parte dos fundos do terreno enquanto a parte da frente do terreno 
torna-se empreendimento, ainda que a documentação não tenha 
registro de desmembramento da área.

entrevistada 18, Pesquisadora e Turismóloga.
7-  Pode-se conceituar “terrenos de marinha” como sendo terras da União, localizadas entre 
a linha imaginária da média das marés e 33 metros para o interior do continente. Este, trata-
se do conceito legal de “terrenos de marinha”, e encontra-se previsto no Decreto-Lei nº. 
9.760/46 que dispõe sobre os bens imóveis da União. (ALMEIDA, Politize, 2021).
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Acesso a serviços básicos na região insular

A infraestrutura energética é bastante deficitária na ilha. De 
acordo com alguns entrevistados é recorrente a queda de energia 
e, por vezes, por longos períodos, apesar de haver a cobrança  da 
taxa de iluminação pública na região. Nos empreendimentos, é 
comum a compra de geradores com recursos próprios para evitar 
que os alimentos estraguem. 

A rede de comunicação no complexo das ilhas de Combu também 
não é distribuída com qualidade para a população local, os ribeirinhos 
e estabelecimentos, que acabam por depender da  instalação de 
antenas para receber sinal e da contratação de pacotes de empresas 
de telecomunicações para conseguir acessar a internet. 

Nota-se que pela ausência de tratamento e distribuição ade-
quados da água pela rede pública, a compra de água não potável 
também é necessária para atividades cotidianas, além da potável 
utilizada para ingestão e uso nos preparos de alimentos8.

Segundo relatos:

[...]a Ilha é uma área de várzea9 
então não presta fazer poço. A gente 
compra água mineral, compra água 
de poço que fica num outro município, 
vizinho daqui. Eles passam naqueles 
barcos vendendo e a gente compra 
garrafões de 20L.

entrevistada 10, empreendedora em restaurante e moradora local

Associado aos baixos índices de saneamento e de tratamento da 
rede de esgoto encontrados na ilha do Combu, são frequentes os 
casos de contaminação, principalmente dos recursos hídricos, o 
que pode provocar impactos diretos na  saúde de ribeirinhos, como, 
por exemplo, diarreias, hepatite tipo A, cólera, malária, dengue, ver-
minoses, esquistossomoses, leptospiroses e dermatites, conforme 
dados do Ministério da Saúde extraídos do relatório de Saneamento 
Básico de Belém elaborado em Abril de 2020.

8-  Segundo os entrevistados, o valor de um galão de 20l de água do poço sai por R$3,00, 
enquanto a água mineral também de 20l sai por R$8,00.

9- Áreas de várzea são as margens de rios que sofrem inundações. (Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Belém do Pará elaborado em Abril/2020)
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LISTA MORB CID-10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias 11454 10512 10568 8102 7911 6457 6833 6531 7983 7611 7608 91570

Cólera 42 21 120 67 1 - 4 2 4 2 1 264
Febres tifóide e paratifóide 3 3 7 6 5 1 2 1 2 5 2 37

Shiguelose 3 2 8 - - - - - - - - 13
Amebíase 3 9 10 5 6 2 8 5 19 18 5 90

Diarréia e gastroenterite origem infecc 1696 1856 2318 2192 3414 2894 3101 2912 4061 3004 2710 30158
Peste 3 1 1 - - - - - - - - 5

Hanseníase (lepra) 5 21 11 27 12 5 7 6 6 3 4 107
Difteria 3 2 - 1 - - - - - - - 6

Leptosprose icterohemorrágica 9 8 6 6 3 6 5 1 3 2 1 50
Outras formas de leptospirose 7 2 3 3 2 3 - 1 - 2 - 23
Leptospirose não especificada 59 51 47 32 14 17 29 29 20 46 50 394

Febre amarela 1 2 - - - - - - - - 1 4
Dengue (dengue clássico) 236 228 464 260 205 76 43 47 16 7 15 1597

Febre hemorrágica devida ao vírus da 23 38 91 55 18 11 10 9 2 1 3 261
Restante outr febr arbovírus febr hemo 5 1 6 3 1 9 1 2 3 9 3 43

Micoses 60 27 32 11 3 6 3 8 4 6 8 168
Malária 11 15 25 38 19 5 1 1 1 5 9 130

Malária por Plasmodium falciparum 3 1 2 2 - 1 - - - 1 1 11
Malária por Plasmodium vivax 2 6 12 20 11 3 1 1 - 2 3 61

Malária por Plasmodium malarie - - - 4 1 - - - - - - 5
Outras formas malária conf exames pa - 2 1 2 1 - - - - - - 6

Malária não especificada 6 6 10 10 6 1 - - 1 2 5 47
Leishmaniose 16 16 12 16 12 4 5 5 5 6 13 110

Leishmaniose visceral 11 12 10 10 5 2 2 4 4 3 9 72
Leishmaniose cutânea 4 1 2 1 1 - - - 1 - - 10

Leishmaniose não especificada 1 3 - 5 6 2 3 1 - 3 4 28
Tripanossomíase 2 6 - 1 1 1 3 4 9 2 2 31
Esquistossomose 2 - - 1 - - - 2 1 - - 6

Outras infestações por trematódeos - - - 1 - - - - - - - 1
Outras helmintíases 3 2 1 - 5 3 2 2 4 6 4 32

 Figura 4 -  Dados relativos à morbidade das doenças relacionadas com a falta de saneamento básico

Fonte: Prefeitura Municipal de Belém, 2019, p. 304. 
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Além dos impactos gerados na saúde, a falta de saneamento 
básico compromete diretamente a população local cujo tra-
balho depende da pesca  e do uso dos recursos naturais, bem 
como também tem impactado de forma negativa a imagem 
do Pólo pelos turistas, pois as atividades turísticas na ilha estão 
associados à água, assim como as atividades de ecoturismo e os 
serviços oferecidos de alimentos e bebidas na região (PDIT, 2010) 

Somado a isso, a ilha também enfrenta problemas em relação 
ao alto volume de resíduos sólidos produzidos no território. 

Olha, a partir do dia 24 de maio desse ano (2021), 
nós temos coleta de lixo três vezes por semana. 
[...] os nossos resíduos a gente deixa no trapiche 
e o barco quando passa, nós fazemos isso uma vez 
por semana, no nosso dia, nós escolhemos a quar-
ta-feira. Então a gente deixa o vidro, o alumínio, 
o plástico, papel, papelão separadinho lá e eles 
passam e pegam.

Entrevistada 11, empresária na área A&B

Entrevistada 10, empresária na área A&B

A atual coleta de resíduos sólidos é feita pelos “garis comunitários”, 
pessoas que conhecem as condições locais das ilhas, conforme 
informações da Secretaria de Saneamento de Belém. Como o acesso 
é exclusivamente fluvial, os responsáveis pelo transporte são os 
barqueiros da Associação dos Ribeirinhos, Barqueiros e Condutores 
das Ilhas do Município de Belém (ARBCIMB), que fazem o transbordo 
dos resíduos na praça Princesa Isabel que seguem para o aterro 
sanitário localizado no município de Marituba. (LIMA, 2021)

Na ilha, o transporte da população ocorre majoritariamente via 
fluvial e é realizado por duas cooperativas de barqueiros, a Coope-
trans e a Coopermic, além de barcos e lanchas privadas. Segundo 
os entrevistados, tanto o fluxo quanto o tamanho de embarcações 
privadas aumentou significativamente. Embarcações que antes 
transportavam entre 10 a 15 pessoas, agora transportam até 40 
pessoas. Também existe grande fluxo de jet ski que podem ser 
alugados nas margens por turistas. 

Com relação a segurança, os entrevistados relataram que não 
são frequentes os casos de roubo, apesar disso, a população local 
gostaria da maior presença da Polícia Fluvial na região.

Essa parte da violência graças a Deus, Combu 
claro que tem, mas não evoluiu muito. Já tiveram 
casos de roubar uma lancha, de casa de morador 
ser invadida [...], mas foi em outra ilha, não foi no 
Combu. [...] É sempre bom ter a visitação da Plu-
vial, principalmente à noite, por questão mesma 
da segurança.
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Apesar do baixo nível de violência, alguns recursos são utilizados 
nos empreendimentos para aumentar a sensação de segurança:

entrevistada 11, empresária na área A&B

entrevistado 16, barqueiro e morador da Ilha do Combu

[...] aqui a gente faz a nossa segurança. Aqui eu 
tenho os sensores espalhados em alguns luga-
res do restaurante, dentro da cozinha, dentro 
do bar, enfim.

[...]A gente nem sabe como será a aposentadoria. 
Eu tenho 6 anos de cooperativa e 20 de trabalho, 
aí como que a gente vai fazer pra se aposentar? 
Vamos buscar essa resposta aí no futuro, ainda 
bem que você tocou nesse assunto, quero ver 
como faremos isso aí.

Na ilha do Combu está alocada uma Unidade Básica de Saúde (UBS), 
que atende todo o arquipélago formado pelas Ilhas do Combu, Ilha 
do Papagaio, Ilha do Maracujá, Ilha do Murutucum e Ilha Grande. O 
acesso é feito apenas por via fluvial. 

No caso da educação, os ribeirinhos relataram que a Ilha do Combu 
possui apenas uma escola municipal que atende os alunos até a 
6ª série e, para seguir com os estudos, os adolescentes precisam 
deslocar-se com o transporte fluvial oferecido pelo governo para 
estudar na parte continental de Belém. 

Duas escolas das ilhas sul atendem alunos da educação infantil 
até o 5º ano do Ensino Fundamental. São elas: Escola Municipal 
de Educação de Campo São Sebastião Quaresma, com o anexo 
escolar Santo Antônio, e a Escola Municipal de Educação de Campo 
Milton Montes, com os anexos escolares Nazaré e Nossa Senhora 
dos Navegantes (BELÉM, 2020).

Na ilha do Combu, ocorreram dois desabamentos nos restaurantes 
Combu Grill (julho/2020) e no bar Mirante do Combu (janeiro/2021). 
A partir dos acidentes tornou-se obrigatório para os empreendimen-
tos a comprovação de que o estabelecimento é seguro. O laudo é 

pago e requer vistoria pelo corpo de bombeiros. O laudo também 
é requisito para dar entrada ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental do imóvel, 
conforme o Serviço Florestal Brasileiro. As taxas cobradas por órgãos 
de diferentes instâncias, a nível local, estadual e federal - Marinha, 
Governo Federal, Município de Belém - são uma barreira para a 
regularização e abertura de empreendimentos locais associados 
aos custos de infraestrutura de água e redes de comunicação para 
oferecer serviços aos turistas.

Com os custos para regularização, o risco de novos desabamentos 
ou de acidentes com barcos deixa os empreendedores apreensivos 
pela possibilidade de terem seus trabalhos paralisados, por isso, 
os empreendedores se auto-organizam para articular prazos para 
regularização de pagamento de impostos.

Outro ponto mencionado nas entrevistas é a preocupação com 
aposentadoria por parte dos cooperados quando encerrarem as 
atividades como barqueiros.



Fonte: Google Maps, 2022.
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Comunidade Boa Vista do Acará
A comunidade de Boa Vista está localizada ao sul da Ilha do Combu 
e mais distante da capital Belém. Ela fica há 105 km do município de 
Acará e a 136 km de Belém. O acesso a comunidade pode ser feito tanto 
por terra quanto pela via fluvial. Por terra, o acesso é feito via ramal do 
Areião e pelo acesso fluvial via rios Guamá e Guajará-Mirim. Ela possui 
130 famílias, totalizando cerca de 500 pessoas. (QUADROS, BARBOSA, 
PINHEIRO, CARNEIRO, GOMES, ARAÚJO, OLIVEIRA e MAESTRI, 2022). 

A comunidade é conhecida por seus produtos orgânicos utilizados 
para cosméticos como a priprioca. Ela também é procurada por 
turistas para conhecerem de perto as ervas e o modo de vida na 
comunidade (G1, 2019). Alguns produtores rurais estão organiza-
dos por meio da Associação de Produtores Orgânicos de Boa Vista 
(APOBV) com 54 associados. Na comunidade, foi construído um 
centro de convivência, no estilo de maloca, para tratar de assuntos 
internos e receber "[...] convidados  e  visitantes  que  também  
degustam  das  comidas  típicas  da  região  com acompanhamento 
do açaí" (QUADROS et al, 2022, p. 8). Apesar da APOBV,  Buenaventura 
Ramírez, Sousa e Gómez López (2020, p. 138-139), apontam que a 
maior parte dos produtos orgânicos são vendidos pelas famílias, em 
estado natural, para atravessadores ou marreteiros:

[...] 45% das famílias vendem seus produtos principalmente aos atravessadores ou Marreteiros; 16% vendem em 
várias feiras, como a feira do Porto da Palha e o Ver-o-Peso na cidade de Belém, capital do estado; 12% vendem 
exclusivamente no Porto da Palha, onde as vendas ocorrem tanto para intermediários como para o consumidor 
final; 3% vendem matéria prima para a indústria cosmética através da APOBV e umas poucas famílias vendem na co-
munidade, em comércios locais ou por encomenda. Apenas 1% vende na Feira Orgânica em Belém e 12% das famílias 
não vendem seus produtos, cultivando para o autoconsumo e obtendo sua renda de outras fontes.

Figura 5 - Contextualização geográfica da Comunidade Boa Vista  
do Acará em relação a Belém
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Além dos produtos para cosméticos, há também os banhos 
de cheiro, a produção de chocolate de cacau orgânico e da 
farinha de mandioca, ambos experimentados pelos turistas 
quando vão à comunidade (BUENAVENTURA RAMÍREZ, SOUSA E 
GÓMEZ LÓPEZ, 2020). Este chocolate é comprado mais por turistas 
estrangeiros quando vão à comunidade ou quando há possibili-
dade de venda em feiras. Há também a recepção de estudantes 
de cursos de chocolate para conhecerem o processo de produção 
do cacau local - secagem, torra e rala.

O turismo na ilha do Combu e comunidade Boa Vista
Entre o Combu e a Boa Vista, a oferta de restaurantes está concen-
trada na Ilha do Combu com 32 estabelecimentos. Esses estabele-
cimentos têm alta demanda de turistas, principalmente aos 
finais de semana.

A oferta turística da ilha do Combu é estruturada a partir da 
demanda e não a partir da lógica e objetivos da população local. 
Segundo relatos, há falta de organização do fluxo e informação aos 
turistas na entrada das ilhas, que negociam os roteiros diretamente 
com os barqueiros e procuram opções de lazer nos restaurantes. 
Moradores que antes trabalhavam em empreendimentos locais, 
inclusive, buscam investimentos ou formam sociedades para abrir 
seus próprios empreendimentos baseados nos interesses dos turistas.  

entrevistado 16, barqueiro e morador local

Entrevistada 10, empresária e moradora do Combu

[...]A gente acostumou o turista a atravessar 
aqui de lancha e agora não tem mais freio. A 
gente já parou lancha pra 40 pessoas e o nosso 
limite é 30 pessoas Olha foi logo quando inaugurou aqui, a gente viu 

que tinha a necessidade de uma piscina aqui, as 
pessoas chegavam e diziam “tem piscina?"
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Empreendedor e morador de Boa Vista

O pessoal explora muito mesmo o sr Ladir. No 
sábado, veio um pessoal de uma outra agência que 
conheceram a gente e começaram a entrar em 
contato com a gente, quando vi os caras chegaram 
aqui. Aí eu recebi eles numa boa, muito por ser a 
primeira vez que eles vieram aqui, mas agora a 
gente já vai entrar em contato com eles e falar 
que aqui a gente tem um preçozinho para manuten-
ção de uma trilha, porque muitas vezes a pessoa 
vem aqui e não compra nada. Aí tem que deixar 
alguma coisa, porque isso aqui é o nosso sustento

Para evitar que os visitantes cheguem e os restaurantes estejam 
lotados, os empreendedores se comunicam entre si para organizar 
o fluxo. Quando há a realização de festivais gastronômicos na região, 
fica evidente a falta de informação e roteiros disponíveis para 
visitantes,  o que acaba afetando negativamente a experiência dos 
turistas, que muitas das vezes têm a percepção de que os serviços 
prestados na ilha são gratuitos ou ficam impacientes com o tempo 
de espera do preparo dos pratos típicos pelos restaurantes.

Os roteiros existentes e que são oferecidos por agências 
alinhadas ao Turismo de Base Comunitária, no entanto, nem 
sempre remuneram os ribeirinhos, mesmo que os sites dessas 
agências indiquem a taxa de contribuição para a associação de 
moradores. Exemplo disso é a visita à agrofloresta do Sr. Ladir, de 
80 anos, da comunidade de Boa Vista, cuja renda do turismo se dá 
por meio de gorjetas e não pela mediação direta com as agências 
de viagens que visitam o território. 
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empreendedora e moradora do Combu

[...] Aqui nós temos um pescador, nosso último pes-
cador, o Seu Manoel, pescava aqui na frente, ainda 
pesca, mas assim, chega seis horas da manhã, 
cinco e meia, seis horas. Quando chega sete e meia, 
oito horas o Seu Manoel tem que sair porque as 
lanchas começam a trafegar e eles não respeitam. 
É um senhor de oitenta e cinco anos, mesmo que ele 
tivesse quinze anos. É um senhorzinho que tá ali 
pescando com seu caniço, a vida toda ele fez isso, 
não existe criatura que respeite mais o meio am-
biente do que ele. Não vejo ele colocar uma rede, 
uma tarrafa não, é com caniço alí ó, pescando o 
seu peixinho. Pega, vai e vende ou leva pra comer 
em casa. Uma pessoa que convive em perfeita har-
monia, hoje ele não consegue mais praticar a sua 
atividade porque os donos tomaram conta [...]

As atividades turísticas nas ilhas, caracterizadas pela poluição sonora, 
grande fluxo de barcos e falta de respeito aos limites de velocidade 
por parte dos barqueiros, também tem dificultado a pesca artesanal 
na região e aumentado o risco de acidentes em Combu, além de 
impactar diretamente a tranquilidade dos moradores ribeirinhos:

A partir da coleta de diferentes narrativas, dessa forma, foi percep-
tível o impacto que a atividade turística gera no território e na vida 
dos moradores e empreendedores locais, tanto do ponto de vista 
negativo quanto positivo. Entre os aspectos negativos, segundo 
os entrevistados, destacam-se os fatores associados à ausência 
de ordenamento da atividade turística na região e o com-
portamento de turistas “de final e do meio da semana” que 
alteram drasticamente a rotina da comunidade. Entre os pontos 
positivos, muitas das narrativas apontam a importância do desen-
volvimento da atividade turística em Combu enquanto uma 
oportunidade para a geração de renda e trabalho para toda 
a comunidade local.  

Entrevistada 10, empresária e moradora do Combu

[...]o turismo deu oportunidade e emprega pra 
muitos moradores da Ilha, mas também trouxe  
os seus benefícios e seus problemas



Ph
ot

o 
by

 N
ic

k 
Ka

rv
ou

ni
s o

n 
U

ns
pl

as
h

20  Diagnóstico do Turismo de Base Comunitária na Ilhas de Belém PA

Essa ambiguidade de narrativas também aparece na relação entre a 
atividade turística e sua influência sobre a produção local: enquanto 
alguns empreendedores comentam sobre seu interesse em manter 
a produção local de maneira artesanal e de pequena escala, outros, 
por sua vez, demonstram o interesse de entrar em uma produção 
de maior escala, numa lógica mais mercadológica.

Empreendedora e moradora da ilha da Boa Vista

Associação de Mulheres da Praia do Vai-quem-quer

Meu trabalho é assim, é artesanal, meu chocola-
te não leva gordura, não é tirado a propriedade 
dele. Ele é um produto natural. E tô aqui,veio 
a pandemia, mas eu não deixei de trabalhar. No 
dia que disserem: “Dona Vera, nós estamos pron-
tos pra lhe ajudar” tudo bem. Eu só fico triste 
porque a gente passa por alguns chocolateiros e 
ex-chocolateiros e eu não quero mudar a essên-
cia do meu trabalho

[...]são empresas que trabalham esse tipo de tu-
rismo (TBC). Então trabalhamos especificamente 
com elas, que é para desenvolver esse tipo de 
turismo.  Eaí quando trabalhamos com elas, te-
mos que criar uma rede de pessoas que tenham o 
mesmo pensamento, que não coloque o som nessa 
altura (volume), para a gente poder conversar…

Outras narrativas, por sua vez, vão de encontro com a percepção de 
sustentabilidade da atividade turística de empreendedores locais:
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• A falta de infraestrutura de telecomunicações afeta diretamente o 
rendimento dos empreendimentos locais que, devido a dificuldade 
de realizar os pagamentos de serviços prestados na ilha com cartão 
de débito e crédito, dependem do dinheiro em espécie para realizar 
transações financeiras.

Desafios para o Desenvolvimento do TBC na Ilha de Combu

Infraestrutura de serviços

• Há na ilha pessoas que fazem somente a extração do açaí, cacau, 
andiroba e seringa, mas associações como a Associação de Mulhe-
res Extrativistas do Combu (AME), formada por mulheres com o 
objetivo de resgatar a extração do óleo e gerar renda a partir da 
andiroba, têm tido um papel importante no resgate do conheci-
mento de técnicas locais.

Oportunidades socioeconômicas e culturais

• O artesanato e as experiências de ecoturismo, organizados, 
por exemplo, pelo YGARA, que atua no extrativismo sustentável, 
também são atividades que favorecem a organização turística no 
território e geram impactos positivos na comunidade.

• A oferta de cursos de capacitação para jovens que residem 
nesses territórios se apresenta como uma oportunidade para que 
estes possam se desenvolver e conseguir ingressar no mercado 
de trabalho, sem necessariamente precisarem se deslocar da ilha.  

• O fomento do turismo sustentável e de base comunitária como 
uma fonte de geração de renda para as famílias que vivem em 
situação de extrema pobreza também se apresenta como uma 
oportunidade para a redução de desigualdades no território.

Entrevistada 11, empresária na área A&B

Mas a gente já vinha do tempo dos meus avós. É uma cultura muito… É por isso que a 
gente tá resgatando, porque tá se perdendo. Na comunidade, bem dizer, bem poucos 
sabem trabalhar com a Andiroba, sendo que há muitos anos tem a cultura da Andiro-
ba aqui na Comunidade. Só que aí as pessoas desvalorizaram, estava se perdendo. E a 
gente tá agora orientando a não cortarem as andirobeiras, porque antes eram muito 
cortadas pra fazer barcos, embarcação, tirar tábua para madeira e agora a gente já 
tá conscientizando as pessoas que elas precisam estar em pé pra gente preservar

• Na entrada do Combu há um Centro de 
Informações Turísticas da BelemTur, porém, 
como pontuado nas entrevistas, boa parte 
dos turistas que chegam até os barcos 
para fazer a travessia não tem informação 
ou roteiro pré-estabelecido de visita à 
região insular. São os próprios barqueiros 
que recepcionam os grupos de turistas, 
já que são o primeiro contato dos grupos 
de visitação às ilhas. Nesse sentido, fica 
evidente a falha de comunicação entre os 
atores locais, agências de turismo e poder 
público para organização do fluxo de 
turistas que chegam de barco até a região.

• A erosão das margens do rio Guamá é um problema ambiental 
urgente na região insular, sendo necessária a articulação dos 
barqueiros e agentes ambientais para a resolução do desafio, 
uma vez que a vida na ilha está associada aos rios. Além disso, 
estruturas da rede elétrica que estão nas encostas também 
podem ser prejudicadas.

• Faltam recursos para melhorias no acesso à comunidade da 
Boa Vista, cujo trapiche é mantido pela comunidade e pelos 
próprios empreendimentos, existindo conflitos sobre quem 
pode desembarcar na comunidade.
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• Em muitos dos depoimentos coletados, a questão da falta de 
apoio do poder público em relação ao desenvolvimento do 
turismo responsável na região das Ilhas de Belém foi levantada. 
Por esse motivo, a comunidade, principalmente de Boa Vista, atua 
na atividade turística sem contar com apoio de políticas públicas 
que favoreçam a atuação no setor de forma colaborativa.

• Os ribeirinhos, inclusive, não consideram o poder público 
como um ator relevante para o desenvolvimento de políti-
cas públicas de fomento ao turismo. Para eles, a relação com 
o poder público se limita ao cumprimento das obrigações 
tributárias.

• Outro ponto importante, desta vez mencionado nas falas de 
servidores estaduais, é a dificuldade de interlocução entre as 
diferentes instâncias de poder, principalmente estadual e 
municipal, para propor intervenções de melhoria na região 
insular e que estejam associadas ao turismo sustentável.

• A gestão da APA Combu apresenta desgaste nas relações 
institucionais e comunitárias. O órgão gestor tem dificuldade 
de articular os órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental, 
regularização fundiária e segurança náutica em contato com as 
comunidades locais. 

• Durante as entrevistas com os diversos atores foi observado 
também a falta de informação sobre os direitos e deveres que 
compõem uma APA. De modo geral, nota-se uma consciência 
ecológica menor dos moradores do Combu comparado aos 
moradores de Boa Vista sobre uso dos bens naturais, que fica 
centralizada nas associações de resgate de técnicas como a 
priprioca, cacau e andiroba. 

Barreiras comunicacionais com o poder público 
e de participação cidadã

• A fiscalização fluvial é feita pela Marinha em situações de 
acidentes, mas pelo baixo efetivo e grande extensão, o período 
de fiscalização é curto e esporádico na ilha, insuficiente para a 
atual demanda de embarcações que circulam em alta velocidade 
na região, sendo algumas destas alugadas por pessoas que não 
têm habilitação para a atividade. Estes riscos expõem a atividade 
turística como negativa para o local uma vez que não são definidos 
no Plano de Manejo os limites de atuação das embarcações nos rios 
e que, caso ocorram acidentes, podem impactar drasticamente sua 
dinâmica.

• Há muitos empreendimentos em situação irregular no CAR, 
devido ao valor das taxas cobradas. A situação reforça a fragilidade 
fundiária de venda de parte dos terrenos pelos moradores. 

• Como organização, os barqueiros formam sociedades e investem 
com recursos próprios em empreendimentos,  devido ao alto custo 
de estrutura de madeiras e palha para abertura de um restaurante 
na região, por exemplo. Essa situação evidencia, entre outros pon-
tos, novamente a falta de incentivos pelo poder público para o 
desenvolvimento socioeconômico da Ilha de Combu a partir das 
atividades turísticas

Fiscalização e regularização 
da atividade turística

• Também por meio das narrativas fica perceptível o desgaste da 
relação entre os barqueiros e a central de informação turística 
de Belém, o que acaba se colocando como uma barreira para a 
organização do fluxo de turistas na ilha de Combu. Na comuni-
dade da Boa Vista o desgaste é ainda maior entre os empreende-
dores e iniciativas públicas.

• A oferta de cursos de capacitação para empreendedores, seja 
pelo poder público ou em parceria com o poder privado, é bastante 
reduzida na região, o que expõe o turismo a mais fragilidades.



Fonte: Google Maps, 2022.
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Ilha de Cotijuba

Características gerais

A ilha de Cotijuba está localizada geograficamente entre o arqui-
pélago do Marajó e as ilhas de Jutuba e Paquetá, a oeste da parte 
continental do município de Belém do Pará. Possui extensão territorial 
de aproximadamente 1.600 hectares (15,8 km²) e doze comunida-
des: Praia da Saudade, Faveira, Flexeira, Praia Funda, Quatro Bocas, 
Canivete, Seringal, Pedra Branca, Vai-Quem-Quer, Farol, Poção e 
Fazendinha (BASTOS; HÜFFNER; MARTINS, 2017, p.240; SOUZA, 
2018, p.51).

O número exato de habitantes da ilha é desconhecido, porém 
estima-se que a população esteja em torno de 7.248 habitantes10. 
Em entrevista, alguns moradores afirmaram que a ilha pos-
sui cerca de 20 mil habitantes, sendo 15 mil natos e 5 mil 
itinerantes.

Por meio da lei municipal nº 7.682 de 1995, Cotijuba passou a ser 
vinculada ao Distrito Administrativo de Outeiro (DAOUT), de onde 
está a 22 km de distância. No entanto, provavelmente devido à 
proximidade geográfica, os moradores da ilha desenvolveram signi-
ficativos fluxos e relações com o Distrito Administrativo de Icoaraci 
(DAICO), de onde parte a maioria dos barcos em direção à ilha. 

O acesso à Cotijuba é exclusivamente por via fluvial e sua travessia 
ocorre majoritariamente do porto de Icoaraci, localizado a apro-
ximadamente 10km de distância do porto da ilha de Cotijuba. A 
viagem dura cerca de 40 a 60 minutos.

Cotijuba é  habitada  desde  o período  pré-colombiano  e,  a  partir  
do  século  XVIII,  recebeu  diversas construções, entre elas o engenho  
de  arroz  (Fazendinha), um dos primeiros a serem instalados na Ama-
zônia e o  hospital  militar.  Devido ao alto índice de criminalidade, 
no século XX a ilha passou a abrigar um educandário para menores 
infratores, que anos mais tarde seria transformado em presídio, o 
qual foi utilizado durante a Ditadura Militar para abrigar presos 
políticos (RIBEIRO, 2014; CARDOSO, VICENTE, OLIVEIRA, 2019, p.263). 
Algumas das edificações citadas acima referem-se a residência do 
Governador Zacarias de Assumpção (1951-1956), ao Educandário 
Nogueira de Farias e as ruínas do engenho de branqueamento de 
arroz. Hoje, no entanto, essas edificações são chamadas de “ruínas”.

10- Projeção realizada pelo Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 6 - Contextualização geográfica da Ilha de Cotijuba
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Acesso a serviços básicos

A ilha possui duas unidades de saúde familiar (USF) e uma unidade 
municipal de saúde (UMS); um cemitério; 3 escolas11 (BELÉM, 2020) 
e um posto da polícia militar. A energia elétrica foi implantada há 
cerca de 15 anos e a atual responsável pela distribuição de energia 
é a CELPA, mas não há informação sobre quantidade de domicílios 
atendidos. O sinal de internet é instável na ilha e distribuído por 
iniciativa privada. O transporte em Cotijuba ocorre por meio de 
mototáxis e motorretes12. Nem todos os proprietários de veículos 
fazem parte da cooperativa de transporte alternativo existente 
(Cooperativa de Motorrete). 

O abastecimento de água ocorre por poço artesiano e via rede 
pública (Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de 
Belém - SAAEB), ainda que não haja informação atualizada sobre tal 
distribuição. Estudo realizado por Cardoso (2018, p.6) indica que o 
abastecimento de água local atende 10,3% do total, predominando 
o uso da água subterrânea na região pelos moradores, sendo poço 
artesiano 65,5% e poço amazonas1327,6%. 

11- Informações retiradas do Relatório de caracterização geral do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.

12- Modificações artesanais entre motos e charretes. Sua presença é recente na ilha, 
possuem menos de dez anos, foram implementadas ali a partir da liberação do uso de 
motocicletas com menos de 25cc na ilha (PEREIRA, 2019).

13- O poço amazonas, também conhecido como cacimba ou poço raso, são buracos 
escavados manualmente para captar água do subsolo, feitos sem qualquer preocupação 
técnica ou higiênica. (CARDOSO, 2018).

Esse processo de água, a gente tem que dar conta, então cava 
poço, faz toda a encanação, faz a rede de esgoto para não 
jogar para a praia. Então faz todo esquema de ter várias 
fossas para usar uma enquanto a outra seca, para não jogar 
no rio. Então temos um trabalho bem grande em relação a 
isso. É outra coisa que o poder público não entra, nós é que 
temos que dar conta

não tem coleta de lixo aqui ainda. O container mais perto é 
a 3km de distância, então você vê aqui cheio de plástico. (...) 
Então uma vez na semana, a primeira motorrete que passa, a 
gente pede pra colocar lá no container. Mas se conseguís-
semos fazer a coleta seletiva, conectar com a cooperativa 
de catadores da latinha, do plástico… Porque não adianta eu 
compostar o meu orgânico, separar o meu lixo inorgânico, 
colocar no container e todo mundo jogar de qualquer jeito, 
não chega a lugar nenhum. Acho que tinha que ter educação 
ambiental, mas também com caminhos, com soluções

entrevistada 07, moradora da praia Vai-quem-quer, empresária

entrevistada 09, empreendedora social na praia do Seringal

Quanto aos resíduos sólidos, segundo relatam alguns moradores, 
sua retirada fica por conta da prefeitura (SESAN), mas não há infor-
mações sobre domicílios ou regiões atendidas.

10,3%
abastecimento 
de água local 

atende
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A ilha não é um continente. Tu não pode vir derramar tudo 
isso de lixo e ir embora. O lixo em Belém já é um problema. O 
lixo de Belém vai para Marituba que não tem nada a ver. Der-
rama lá perto do parque ambiental onde tem lençol freático 
que traz água para Belém, então está tudo errado. A comuni-
dade que mora lá perto, sofre há anos (com o lixo) e ninguém 
toma conta disso. Isso é um crime. (...) tem esse serviço de 
levar o lixo. Vai de barco. Antes ia na balsa, mas o rapaz que 
trabalha nesse transporte comprou um barco e ele leva. Aí 
tem uma empresa terceirizada que são eles que contratam. 
Uma empresa que cuida do lixo de Belém.

Nós compramos aqueles sacos preto (...) Isso aí é questão dos 
donos, de instruir os funcionários. Os garçons limpam aqui 
todas as garrafas de água, as latas, que ficam nas mesas aí 
embalamos e levamos lá para cima onde tem contêiner que a 
prefeitura deixou. Aí na segunda-feira (quarta e sexta-feira) 
eles passam e recolhem. (...) É um carro para recolher esse 
lixo da ilha toda. Então quando chegam para cá, o carro 
já está cheio. Não é um carro de lixo como em Belém. É um 
trator com uma carroceria grande. Aí eles levam, só que em 
julho reclamei ‘olha, chega uma época dessas, vocês têm 
que arranjar outro carro’, porque eles tiram só os sacos de 
cima. Aí os contêineres ficam o tempo todo cheio. (...) Até que 
da última vez eu vi uma carroceria maior.” entrevistada 07, moradora da praia Vai-quem-quer, empresária

entrevistado 06, empresário em Cotijuba e morador de IcoaraciSegundo estudo de Cardoso (2018, p.6), verificou-se que a ilha não 
possui rede de esgoto, sendo que o tratamento é unifamiliar com 
fossa séptica (75,9%) e fossa negra (24,1%), conforme apresentado 
na figura a seguir:

Figura 7  - Abastecimento de água e esgotamento sanitário  
da ilha de Cotijuba/PA
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Segundo relatos de moradores e de contagem no Google Maps, 
atualmente existem 21 meios de hospedagem, ainda que poucas 
delas tenham Cadastur. Segundo Inventário da Oferta Turística de 
2020, realizado pela Belemtur, em 2019 existiam 22 estabeleci-
mentos de alimentação (bares, restaurantes, padarias, etc) em 
Cotijuba. A ilha não possui nenhum posto de atendimento ao turista.

Atualmente, Cotijuba está passando por um processo de criação 
de área de proteção ambiental (APA), liderada pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA. Na década de 1990 houve 

14-  Ao buscar pelo número de lei sempre citada, observamos que, na verdade, trata-se 
da criação de proteção ambiental (ainda vigente) de Algodoal-Maiandeua no município 
de Maracanã.

uma tentativa de transformação da ilha em uma APA, no entanto, o 
título oficial nunca existiu, pois o processo não foi concluído. Tanto 
o IDEFLOR-Bio quanto moradores reiteram que Cotijuba ainda não 
é oficialmente uma APA. Mesmo assim, é muito comum encontrar 
a informação incorreta, por exemplo, no site da Belemtur e em 
documentos como o Plano Municipal de Saneamento Básico de 
Belém (2019). Essas informações, consideradas de fontes confiáveis, 
acabam sendo utilizadas por pesquisadores e, assim, a informação 
equivocada segue disseminada14.
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O turismo na ilha de Cotijuba

Segundo narrativas locais, as atividades voltadas ao turismo ocor-
rem de forma desorganizada e sem a participação da comunidade, 
apontando  a lacuna existente no planejamento e articulação entre 
os diversos atores (entes estaduais e municipais) para a regularização 
da atividade turística na ilha15. 

A visita turística no território ocorre majoritariamente aos domingos, 
em finais de semana prolongados, em julho e no final do ano. A maior 
parte dos turistas vem do próprio município de Belém, pessoas que 
fazem passeio de um dia e não pernoitam na ilha. Geralmente os 
visitantes desembarcam às 9h (da manhã) dos domingos e retornam 
ao continente no final da tarde, por volta das 17h. Chegam a parar 
mais de um navio (com cerca de 600 pessoas) por vez. Em certas 
ocasiões, segundo relatos, os barqueiros chegam a desembarcar 
de 1.200 a 1.500 pessoas de uma só vez na ilha.

Porque o passeio dela vem muita gente. (...) É cerca de 1500, 
1600 pessoas. Uma balsa de dois, três andares que geralmen-
te ela aluga.

Só um navio desses vem 1200 pessoas. Claro que eles não 
ficam só no mesmo lugar. Mas às vezes não vem um só navio, 
vem 3 ou 4. Então isso aqui fica lotado.

“Eu não saio de final de semana porque preciso trabalhar, 
mas um dia desses aconteceu algo na família, dia 1º de maio, 
eu nunca tinha visto aquilo. Quando fui pegar um barco, 
encostou dois navios, cada um com 600, 700 pessoas. Tu já 
pensaste, 1200 pessoas descendo de uma vez?(...) e foram 
descendo, descendo, gritando, cada um com sua caixa de 
som… Aí quando eles voltam, já deixam 50% do lixo. Porque 
isopor, já trazem aquele velho. Eu ouvi uma mulher falando 
com a outra “fulana, tu não tem vergonha de usar esse iso-
por velho? ‘não, é porque já deixo aqui’. Eu fiquei olhando… 
é uma agressão. Eu sou uma moradora. ‘eu já deixo aqui’, 
tipo, ‘se vira.” 

entrevistado 06, empresário em Cotijuba e morador de Icoaraci, sobre uma 
pessoa que faz esse passeio com frequência

entrevistado 06, empresário em Cotijuba e morador de Icoaraci

entrevistada 07, moradora da praia Vai-quem-quer, empresária

15- O Ecomuseu da Amazônia possui uma condutora ambiental que faz a recepção 
de turistas no porto, no entanto não há nenhuma iniciativa municipal relacionada à 
hospitalidade no território. 

Muitos visitantes já trazem seu próprio alimento e permanecem 
nas proximidades do navio, não consumindo nada do território. No 
final do dia, deixam seus resíduos sólidos antes de ir embora. Para 
alguns entrevistados, falta conscientização ambiental tanto dos 
visitantes como das empresas que oferecem esse tipo de passeio.
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Acho que para que haja uma melhora na questão do turismo, 
o trabalho tem que começar desde lá, desde Icoaraci, subir 
no barco.. Já tem que ter certas informações relacionadas 
ao turismo aqui, de que forma se dá… Temos que encher, por 
exemplo, de placas educativas aqui, para que o turista che-
gue, possa ler e diga “poxa, aqui eu não posso fazer isso”. 
Leve seu lixo, por exemplo.. Cuide da ilha, enfim.. coisa as-
sim.. Placas educativas no sentido ambiental, no sentido de 
turismo, isso é importante. Mas para isso é necessário que 
se faça formação de pessoal aqui. Eles não têm formação. 
Às vezes você sobe no barco, o cara é super grosseiro.

Então qual é a maior dificuldade: esse turista chega, que é o 
turista de passeio. Ele vem agora de manhã e vai voltar à tarde 
deixando o próprio lixo. Hoje nós temos um problema seríssimo 
de lixo dentro da ilha. É o que ele vem deixando, muitas das vezes.
Nós pensamos, e olhando a grosso modo, precisa se fazer esse 
trabalho de base entre nós, e quando falo isso, [...] eu falo 
uma realidade. Nós recepcionamos muito mal nosso turista, 
por falta deste preparo. Desde o princípio da abordagem que se 
dá lá em Icoaraci.
Então precisa se trabalhar isso. É a nossa cultura? É. Mas que 
tá errado, que precisa melhorar, precisa. Precisamos do mínimo 
de organização

entrevistado 02, morador de Cotijuba, artista e professor
entrevistado 05, motorreteteiro

Somado a esse movimento, muitos moradores entrevistados recla-
mam que aos sábados, domingos e feriados, a tarifa do barco (grande) 
que faz a rota entre o Icoaraci e a ilha de Cotijuba dobra de preço. 

De maneira geral, proprietários de empreendimentos comerciais 
concluem que para obter melhores resultados em seus negócios, 
é necessário aumentar o faturamento “vendendo mais”, ou seja, 
vendendo para muitas pessoas, mas nem sempre isso é verdadeiro, 
principalmente se a quantidade de pessoas que desembarcam 
na ilha de uma vez for maior do que ela consegue comportar. Em 
alguns dos relatos, moradores disseram que preferem não sair de 

casa aos finais de semana, pois a cidade fica lotada, sendo difícil se 
deslocar pelas estradas. 

Outro pensamento comum é achar que “ganha aquele que vender 
mais barato”, como por exemplo agências de viagem que vendem 
viagens “baratas” sem a preocupação com as consequências socioam-
bientais daquele destino – em termos ambientais, se o cliente vai 
cuidar dos próprios resíduos sólidos e, em termos socioeconômi-
cos, repassando parte do valor arrecadado à comunidade que vai 
receber aquele turista.
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Desafios para o Desenvolvimento do TBC na Ilha de Cotijuba

Barreiras comunicacionais  
e participação cidadã

• Sobre o processo de criação da APA, as entrevistas mostraram 
que há interesse por parte da população de participar ativamente 
dessas discussões e reuniões. No entanto, percebeu-se falta de 
alinhamento na comunicação com o poder público. Quando há o 
cancelamento ou mudança da data das reuniões, nem todos ficam 
sabendo. 

• Devido a ilha ser parte do distrito de Outeiro, alguns morado-
res alegam que a maior parte das tomadas de decisão ocorre 
no continente, sem a devida participação de quem faz parte do 
problema e da solução: os próprios moradores. Por isso, alguns 
ribeirinhos defendem a emancipação distrital de Outeiro.

entrevista na cooperativa de motorreteentrevistada 19, empreendedora social de Belém

entrevistado a: Teve reunião da APA ontem, não apareceu ninguém. 
entrevistado b: Foi cancelado a de ontem. Teve problema na 
logística lá da prefeitura, foi adiado.
entrevistado a: não sabia dessa reunião.”
entrevistado c: teve uma reunião  [ruídos, incompreensível]. 
A maioria que veio, veio de Outeiro. Como Cotijuba faz parte de 
Outeiro, que não era para fazer parte, a maioria que veio para 
reunião foi tudo de Outeiro. O pessoal da ilha não sabia que 
essa reunião ia acontecer. Como chegaram para implantar já, 
já veio tudo pronto para chegar e implantar. (...) Como Cotijuba 
faz parte do distrito de Outeiro, o que acontece, acontece 
primeiro reunião em Outeiro, eles decidem lá, praticamente. 
quando chega aqui, os moradores não têm poder de voto.

É, o diálogo é complicado mesmo, até a questão de [ruídos, 
incompreensível] do trade em si, né. É mais complicado da 
gente se entender. Às vezes, alguns projetos que eles (gestão 
pública) colocam não condiz com a realidade… Aí fica complica-
do até para a gente participar de algumas coisas [incompreen-
sível]. Eles têm uma logística diferente da nossa, o pessoal da 
cidade. Aí eles fazem uns projetos que não tem como se colocar 
em prática na ilha, no local. Esse é o nosso entrave.”
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• A partir das narrativas colhidas percebeu-se que nem todas 
as pessoas têm acesso às informações “oficiais”, dessa forma, 
circulam entre os moradores muitas informações falsas ou sem 
embasamento sobre o que pode ou não pode ser feito assim 
que a ilha se tornar uma área de proteção ambiental, sobre-
tudo no que se refere a moradia e transporte. Até o momento 
dos registros realizados, nenhum morador sabia dizer ao certo se 
toda a ilha vai se tornar uma APA ou se determinadas localidades 
dela.

• Assim como os excursionistas, os turistas de segunda residência16 
costumam chegar somente aos finais de semana, deixando essas 
casas vazias durante a semana. Segundo relato de moradores 
entrevistados, ainda que não haja denúncia de violência, tornou-
-se prática comum o arrombamento e invasão dessas casas, 
encorajados pela ausência de iluminação pública em diversos 
pontos da ilha e pela ausência de policiamento civil, sobretudo 
à noite. 

Barreiras comunicacionais  
e participação cidadã

Fiscalização e regularização  
da atividade turística

entrevistado 02, morador de Cotijuba

entrevistada 07, moradora da praia Vai-quem-quer, empresária

entrevistado 06, empresário em Cotijuba e morador de Icoarac

Há uma resistência na ilha por parte de quem extrai pedra, areia, 
madeira, pra eles não é lucro. Com a criação da APA, podemos exigir 
a guarda florestal. As pessoas têm que ter consciência que a APA 
não vem para proibir as atividades. Ela não proíbe as atividades de 
ninguém. Ela dá uma regularizada, não dá pra sair derrubando.. Tem 
um manejo. Você não pode derrubar para comercializar, só para uso 
pessoal. Mas todo dia você ouve motosserra nessa floresta.

Hoje, depois de tudo isso, já está em processo de tornar isso 
aqui uma APA. Ontem eu ouvi uns áudios de pessoas da comuni-
dade apavorando “olha, tu não vai mais poder construir nada 
depois que isso for transformado em APA”, “tu vai ter que tirar 
e pagar por mil licenças para poder construir”. Ainda nem 
ocorreram reuniões para as pessoas tirarem dúvidas, e por 
conta da facilidade de distribuição de informação, as pessoas 
ficam com essas informações negativas.

Iluminação pública! [...] É um grande problema, porque aonde não 
tem, chama assalto, arrombamentos. Há 3 meses mais ou menos, 
caiu um poste aqui. Quebrou dois postes. Cara, passou quase duas 
semanas pra vir arrumar. Agora que colocaram poste, essa 
rua está um breu. Porque colocaram o poste, mas até agora não 
veio ninguém para colocar a iluminação. Aui não existe assalto 
à mão armada, tipo "ah o cara foi ali no mercado assaltou com 
arma", não. Porque aqui não tem para onde fugir. O que tem aqui é 
arrombamento. Não é atoa que tive que colocar cerca, alarme... 
Eles arrombam de madrugada, mas por que? Porque a polícia não 
faz ronda à noite, eles não querem ter trabalho.

• Outra preocupação demonstrada por alguns moradores é em 
relação às drogas, pois pelo alto fluxo turístico e pela facilidade de 
acesso por qualquer lado da ilha, muitos dos moradores relataram 
que Cotijuba se tornou, de certa maneira, ponto de parada e distri-
buição de drogas.

16- De acordo com Abrahão e Tomazzoni (2018, p. 82) turismo de segunda residência é aquele 
em que: [...]  existe  um  vínculo permanente,    pelo    retorno    sucessivo    ao mesmo  destino,  
mas  cuja  permanência  não excede ao período de um ano. Aspecto particular é que, nela, as 
atividades de construção civil, bem como a de locação de imóveis tornam-se   parte   dessa   
modalidade   turística (Karayiannis,  Iakoviou  &  Tsartas,  2013;  Vág-ner, Fiolová, 2011)".
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• Na ilha, a oferta de serviços públicos é bastante deficitária. 
Entre as principais queixas dos ribeirinhos, aparece a ausência 
de um hospital equipado para atender situações mais graves na 
ilha, já que para receberem o devido atendimento, moradores 

• Assim como na ilha do Combu, em Cotijuba ocorre um movimento 
de compra e venda irregular de terrenos, onde o próprio morador 
vende a parte “da frente” e vai morar “nos fundos” do terreno, numa 
casa pequena. Na ausência de documentos legalizando a situação 
fundiária, não se sabe de que maneira este trâmite ocorre.

Infraestrutura de serviços Regularização fundiária

PEREIRA, p. 364-365, 2019

 O processo de ocupação da ilha de Cotijuba também obteve maior intensidade após a 
implantação da rede elétrica (2005) quando as visitações à ilha passam a intensificar 
e o processo de ocupação e compra de terrenos para construção de casas de veraneio, 
o chamado turismo de segunda residência, cresce em grande medida. (...) Diante de uma 
melhor facilidade de acesso e de maiores ofertas de serviços de cunho urbano, a ilha 
passa por inúmeras modificações socioespaciais. Estas modificações são intensificadas 
pelo aumento progressivo da atividade turística e pela substituição, em grande medida, 
de modo de produção agrícola e da pesca, o que configura as populações tradicionais 
ilhéus, pela atividade de serviços com uma dependência maior da atividade turística. 

• Ao contrário do que ocorria antes, os terrenos vendidos pelos 
moradores são adquiridos por pessoas de maior poder aquisitivo, 
que compram grandes terrenos e constroem residências para morar 
na ilha. Nesse sentido, a preocupação de quem já mora na região 
insular se dá em relação ao possível colapso dos sistemas de saúde 
e educação na ilha, além da ausência de saneamento básico em 
Cotijuba “onde esse pessoal vai jogar seus dejetos? No rio?” (entre-
vistada 07, moradora da praia Vai-quem-quer, empresária)

• Em Cotijuba, a erosão das encostas afetou todas as comunidades 
do Poção, Seringal e Pedra Branca. Esse processo, segundo relato 
de moradores, tem relação direta com a venda ilegal de terrenos 
para novos empreendimentos no território. Entre eles, a venda da 
praia da Flexeira para a criação de um resort francês e da praia do 
Vai-quem-quer, com a construção de um hotel de propriedade 
“familiar” que levou a destruição as ruínas do anexo do Educandário 
“Nogueira de Farias” e a criação de um trapiche particular dentro 
do Rio Santo Antônio, dificultando o acesso e a mobilidade local.

precisam se deslocar até um dos pos-
tos e desse posto para um hospital nos 
distritos de Icoaraci ou Outeiro. O mesmo 
ocorre com o posto de polícia civil, sendo 
necessário deslocar-se até Outeiro para, 
por exemplo, registrar um boletim de 
ocorrência. 

• Poucos moradores possuem docu-
mentação legalizando sua concessão ou 
propriedade territorial. Alguns possuem 
o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a 
ausência desse tipo de evidência dificulta, 
quando não impede, a obtenção de 
empréstimos bancários.

• A maioria dos motoristas de mototáxi 
e motorrete não são habilitados e a 
maioria dos veículos não é legalizada. O valor cobrado por “cor-
rida” não é tabelado, assim, frequentemente os motoristas com-
petem entre si pelo valor mais baixo a fim de conseguir levar os 
passageiros. Depois da pandemia, segundo relato de moradores, 
alguns motoristas de mototáxis – sem documentação e, às vezes 
menores de idade – passaram a abordar os visitantes e morado-
res ainda no trapiche sem nenhum preparo ou credenciamento. 

• Os resíduos retirados dos contêineres são levados de barco para 
o continente, mas moradores relatam que esse é um problema 
em Belém também, que manda seus resíduos sólidos para aterros 
de outros municípios.
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Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém – MMIB

O movimento possui iniciativas de educação não formal com jovens 
locais, além de ter parceria com agências e iniciativas de turismo de 
base comunitária17, a partir da qual tem se aproximado de forne-
cedores de serviços na ilha que buscam a prática responsável da 
atividade, construindo e fazendo parte de uma rede de TBC

Oportunidades Socioeconômicas e culturais

uma das coordenadoras do MMIB

São mais de 60. 64, 65, por aí (na associação). Tem homens e 
mulheres. Tem uns 20 homens, por aí. Tem uma coordenação, 
eleição de dois em dois anos, [...]. É uma coisa muito cansa-
tiva, porque ela cresceu muito. Mas em nenhuma faculdade 
do mundo a gente aprende o que aprendemos na associação. 
Esse rapaz que está aqui, mora aqui na minha casa desde que 
era moleque. Ele veio fazer o curso com mais dois meninos.  
Os dois foram para a Europa, ele ficou. Ele é sócio-fundador 
da associação também. Já foi para a Itália e outros países 
através do movimento e todo mundo do movimento já fez 
uma viagem, já foi para algum lugar do mundo. Então é uma 
associação que trouxe uma riqueza muito grande para nós, 
de conhecimento, de experiência, de trabalho voluntário,  
de trabalho coletivo, a força do trabalho coletivo.

17-  Ver mais em: https://vivejar.com.br/turismo-no-para-uma-experiencia-cultural-e-
ecologica-na-amazonia/
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Ecomuseu da Amazônia

O Ecomuseu da Amazônia desenvolve trabalhos que têm por 
objetivo a promoção de iniciativas de valorização e preservação 
do patrimônio das comunidades presentes nas ilha de Carata-
teua, Distrito de Icoaraci, Cotijuba e Mosqueiro, com base em 
quatro eixos temáticos: Cultura, Meio Ambiente, Turismo e Cida-
dania (MARTINS, 2014). O eixo Turismo tem como base o turismo 
sustentável, este se dá por meio da identificação do potencial 
turístico da região, além de promover a capacitação das popula-
ções locais para acolhimento de visitantes. (SOUZA, 2018, p. 40)

entrevistado 02, morador de Cotijuba, artista e professor

Alguns têm consciência do que faz, mas tem gente que só pensa 
em si, só pensa nos seus bolsos, só quer dinheiro e não pensa 
que esse dinheiro vai vir a partir do momento que se organiza 
e que todos possam ganhar de forma igualitária. Eu ganho, 
ela ganha.. A ilha ganha.. Eu quero ganhar mil reais, mas se eu 
posso ganhar duzentos, ela duzentos, cinco pessoas dividem 
mil reais assim, todo mundo sai bem da história. Mas a partir 
do momento que dizem “meu trabalho é esse, isso aqui é meu” e 
fecha uma redoma, os demais não tem acesso à participação, a 
essa divisão. Então falta isso. Falta vir conversar sobre o tema, 
esclarecer, fazer com que as pessoas compreendam…

O museu pode ser uma oportunidade de espaço físico de diálogo 
entre diferentes atores da ilha, inclusive de sensibilização sobre o 
turismo de base comunitária e sobre consciência ambiental. Além 
disso, o Ecomuseu desenvolveu com a comunidade um biomapa, 
em 2016, ilustrando o roteiro de visitação que pode ser utilizado 
pelos moradores de Cotijuba (PEREIRA, p. 396, 2019). 

Figura 8 - Roteiro de visitação ilha de cotijuba intermediado pelo Ecomuseu

Fonte:  Pereira, 2019, p. 396.
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Da Tribu

Da Tribu é um empreendimento social e, segundo sua fundadora, 
atualmente preserva, com seu trabalho, 600 pés de seringas. A 
indústria têxtil é a segunda mais poluente do mundo, sendo 
responsável por 20% de toda a produção de esgoto mundial e 
10% da emissão de carbono mundial18. Indo na contramão do 
mercado da moda, o Da Tribu, investe na produção de acessórios 
a partir de biomateriais, criando moda com conceitos sustentá-
veis e em respeito aos saberes tradicionais dos povos da floresta.

idealizadora do empreendimento social Da Tribu

Então estamos caminhando, falta só ser sustentável finan-
ceiramente. Por enquanto, o que entra deve ser pulverizado 
com o coletivo. Porque ao falar em negócio de impacto socio-
ambiental, impactamos poucas pessoas na comunidade. O que 
fazemos impacta só 30 pessoas, a partir desse seringal, mas já 
transformou a vida dessas pessoas. Hoje 80% da renda dessas 
famílias vem desse trabalho, acho que isso é legal,  
mas sabemos que podemos mais. 

Quando temos um negócio que tem propósito que se alinha com 
seu propósito de vida, acho que estamos no caminho certo. São 
muitas dificuldades, porque levar biomaterial para o mercado 
nacional requer pesquisa, requer tempo, conhecimento.. Hoje 
temos uma máquina de fazer tecido e a máquina de fazer fio 
está chegando, para agilizar nosso processo. Porque estamos 
prontos para o mercado. Hoje temos 10 artesãs que sabem 
fazer fios e tecidos. 

(...) a produção de insumo ainda é muito pequena, mas quando o 
mercado nos chamar, estamos prontos. Precisamos de inves-
timento para pesquisar mais, melhorar a qualidade do nosso 
produto, para se comunicar melhor…

18-  Ver mais em: https://einvestidor.estadao.com.br/colunas/fernanda-camargo/impacto-
ambiental-industria-moda
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DIAGNÓSTICO BASE DO TBC NA REGIÃO INSULAR DE BELÉM
Desde 1995, o Estado do Pará trabalha o turismo como eixo 
de desenvolvimento econômico e social. Entre 2003 a 2006 
elaborou o primeiro Plano de Desenvolvimento Turístico e 
lançou o Plano Estratégico de Turismo “Ver-o-Pará” (2011). O 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 
(PDITS, 2010) reconfigurou o Pólo Belém, contemplando a 
região das ilhas (Ilha de Mosqueiro, Cotijuba, Caratateua e ilha 
do Combu), onde os principais atrativos foram classificados 
com base no seu elevado potencial turístico e segmentados 
como ecoturismo, turismo de sol e praia, turismo cultural e 
turismo de estudos e intercâmbios “limitando o entendimento 
sobre o turismo apenas pelo viés econômico, para se alcançar 
desenvolvimento pela geração de emprego e renda.” (FARIAS 
e FIGUEIREDO, 2015, p.597).

Independentemente desses movimentos estaduais, o turismo 
nas ilhas sempre foi organizado a partir das iniciativas dos 
próprios moradores, sem apoio contínuo do poder público. 
Muitas agências de turismo de Belém promovem um modelo 
permissivo a um turismo de massa na região das ilhas. Não 
existe parceria ou apoio dessas agências com os moradores 
locais que, por sua vez, recepcionam os grupos e os guias que, 
em alguns casos, não sabem o que falar sobre os atrativos e as 
formas artesanais de trabalho realizados nesses locais. Segundo 
entrevistados, falta informação para os turistas, principalmente 
para aqueles que contratam as agências de fora que não têm 
conhecimento dos atrativos da região. 

As ilhas apresentam desafios para o turismo de base comuni-
tária, desde questões territoriais ao planejamento participativo. 
São eles: 

Desafios ambientais Desafios culturais Desafios sociais Desafios territoriais Desafios de infraes-
trutura

Desafios de interlo-
cução com o poder 
público

nível acelerado de 
erosão e desmoro-
namento de suas 
encostas; aumento  
do desmatamento; 

descaracterização do 
patrimônio cultural 
e natural no que diz 
respeito à arquitetura 
local; 

aumento de mora-
dores na ilhas, o que 
tem demandando 
mais serviços públicos, 
como saúde, edu-
cação, saneamento 
básico; invasão de 
terras e venda de lotes 
10x15 de moradores 
atuais para novos 
moradores e/ou 
empreendimentos;

especulação 
imobiliária; aluguel, 
vendas e compras 
ilegais de terrenos; 
uso desordenado das 
embarcações de luxo 
e de lazer;

oferta e distribuição 
insuficiente de serviços 
de infraestrutura básica 
- saneamento básico, 
rede de telecomuni-
cações e energia - que 
são indispensáveis para 
a qualidade de vida e 
o bem-estar da popu-
lação ribeirinha e que 
impactam diretamente 
no desenvolvimento 
econômico da região 
insular. 

atuação desarticulada 
do governo; falta de 
participação social e 
planejamento partici-
pativo no turismo.
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A Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) e a Companhia de 
Turismo de Belém (BELEMTur) têm promovido a difusão do potencial 
turístico dessas ilhas intensificado pelas mídias e marketing local. 
Entretanto, não existe gestão da visitação turística para as 
ilhas, cujos visitantes, muitas das vezes, possuem  uma dinâmica 
de distanciamento e desconhecimento  das populações locais da 
região. O terminal hidroviário Ruy Barata, inaugurado em 2020, sob 
a gerência administrativa da BelemTur, por exemplo, não possui 
diálogo com as cooperativas de barcos da ilha do Combu que 
trabalham no mesmo local. 

Não existem também agentes ambientais nessas ilhas e não 
há a presença de unidades físicas do Corpo de Bombeiros e 
da Marinha com equipes de resgate e salvamento na região insular. 

Observa-se que muitos moradores se sentem “esquecidos” pelo 
poder público, principalmente, no que diz respeito à infraestrutura 
de serviços básicos e à fiscalização. Por morarem em ilhas, isso os 
distancia simbolicamente do município de Belém. 

As empresas entrevistadas que operam com turismo de base 
comunitária na região tiveram recentemente sua inserção no mer-
cado local, como é o caso da empresa Estação Gabiraba, Monotur 
e Vivenciar. Há ainda pequenos clubes de canoagem que geram 
uma pequena renda no local por meio da promoção do ecoturismo.

A compreensão do funcionamento do Estado e de suas res-
pectivas responsabilidades passa a se tornar essencial para 
o entendimento sobre a ampla jurisdição política adminis-
trativa das ilhas, que não possui uma coordenação unificada. 
Segundo narrativas, a falta de participação das lideranças locais nos 
processos  de tomada de decisão tem ocorrido principalmente pela 
ausência de atuação continuada do poder público. Muitos ribeirinhos 
estão desacreditados das ações e das políticas públicas e, portanto, 
possuem resistência quanto a novas pesquisas na região.

As ilhas do Combu e Cotijuba possuem uma pequena comunidade 
organizada com atividades específicas a serem desenvolvidas pelo 
turismo de base de comunitária como é o caso do IGARA, Associa-
ção de Mulheres Extrativista do Igarapé Periquitaquara da Ilha do 
Combu, COOPERTRANS, COOPERMIC, Ecomuseu da Amazônia, MMIB 
e DaTribu, além de uma cooperativa empresarial de moradores da 
Ilha do Combu, proprietária do restaurante Farol da Ilha, que possui 
o mesmo padrão dos empreendimentos de grande porte.

Há  também na região iniciativas isoladas de TBC, que ocor-
rem de maneira isolada e incipiente, mas com consciência e 
orientação. Muitas destas conduzidas por pessoas que tiveram 
acesso à qualificação profissional na área de turismo e que utilizaram 
o período da pandemia para estudar e se reorganizar em redes que 
prezam pela prática do turismo responsável. Nesses casos, o valor 
final da viagem acaba sendo superior ao valor da agência “barata”. 

Entrevistada 19, Empreendedora Social de Belém

tem agências que não gostam de trabalhar turismo de base comunitária porque dizem 
que os roteiros são caros. Não é que sejam caros, é porque nesse modelo todo mundo, 
até o senhorzinho que sobe no açaizeiro, recebe um valor referente à visita. Mesmo 
que eu leve uma única pessoa. O que acontece é que muitas agências levam o grupo e se 
aquele senhor que faz todo o trabalho receber alguma coisa, é através de gorjeta
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Há uma oferta 
dispersa e fragmen-
tada e que apesar da 
parceria de entidades 
públicas e privadas, 
os esforços são 
incipientes; 

Déficit notável de 
serviços públicos: 
eletricidade, água 
potável, saneamento e 
esgoto, comunicações 
e sinalização turística.

Os atrativos turísticos 
são, majoritariamente, 
baseados em ativos 
ambientais e/ou são 
fruto de iniciativas 
individuais. Faltam 
ações que desenvol-
vam tanto a parte 
sociocultural nas ilhas 
quanto o senso de 
comunidade 

Baixa participação 
dos moradores em 
Conselhos por meio 
das associações repre-
sentativas e baixa 
participação  
de mulheres.

As aspirações das 
comunidades de 
acesso a serviços de 
informação e capaci-
tação permanecem 
insatisfatórias, apesar 
de já terem sido ofer-
tados cursos de qua-
lificação em serviços 
turísticos, agrofloresta 
e agricultura familiar. 
Falta acompanha-
mento e continuidade 
nas formações.

Fraca representação 
e negociação com 
outros agentes da 
cadeia turística.

Qualidade dos ser-
viços com predomi-
nância de qualidade 
média e baixa. Falta 
de pré-acordo para 
o pagamento justo 
para comunitários 
que prestam algum 
serviço às agências 
ou pela ida de turistas 
às ilhas.

Não há posiciona-
mento do turismo 
comunitário nas ilhas 
de Belém, visto que 
ainda é tido como um 
movimento inicial, 
frente ao turismo 
predatório recorrente 
na região.

Tais desafios supracitados podem ser relacionados aos pontos deficientes do turismo de 
base comunitária de Maldonado (2009). Nesse sentido, nota-se que nas ilhas: 

1

8

2

7

3
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Na ilha do Combu, apesar da existência de Área de Proteção 
Ambiental e da troca de instituição gestora, falta o plano de 
manejo para que haja, de fato, o ordenamento do turismo 
e de outras atividades que impactam o território. Além 
disso, há a necessidade de mudança de estratégia do Conselho 
Gestor quanto às reuniões presenciais, pois é clara a dificuldade 
de locomoção dos moradores para a participação nesses encon-
tros. Isso gera uma baixa participação não só nas reuniões, 
mas na tomada de decisões, e este é um fator-chave para 
que o turismo de base comunitária ocorra. As comunidades 
precisam estar presentes no processo decisório e não somente 
comunicadas ao final do processo, pois isso implicará diretamente 
no comprometimento, na mobilização e na dominialidade para 
que os desafios sejam superados.

Esse cenário vai de encontro às considerações feitas há 12 anos 
(e ainda vigentes) por Ribeiro (2010, p. 138) em sua dissertação 
sobre a ilha do Combu. Dessa forma, na ilha, há a necessidade de:

1.	 ELABORAÇÃO	DE	UM	PORTFÓLIO	DA	APA

2.	 VISÃO	DE	FUTURO	PARA	A	POSSÍVEL	CHEGADA	DA	ENERGIA	
ELÉTRICA	NA	APA

3.	 INTEGRAÇÃO	ENTRE	AS	COMUNIDADES

4.	 SUSTENTABILIDADE	DOS	PRINCIPAIS	PRODUTOS

5.	 ORGANIZAÇÃO	DE	FLUXOS	DE	INFORMAÇÃO	ENTRE	O	ÓRGÃO	
GESTOR,	O	CONSELHO	DELIBERATIVO	E	A	COMUNIDADE

6.	 SUPERAÇÃO	DO	INDIVIDUALISMO

7.	 UM	OLHAR	MAIS	ATENTO	PARA	AS	QUESTÕES	DE	GÊNERO

8.	 MAIOR	INTEGRAÇÃO	ENTRE	AS	INSTITUIÇÕES	PARA	INTEGRAR	
AS	POLÍTICAS	PÚBLICAS

9.	 MANTER	O	CONSELHO	COM	CARÁTER	DELIBERATIVO

10.	 IMPLANTAR	A	COLETA	SISTEMÁTICA	DE	LIXO	PELA	PREFEITURA

11.	 MANTER	GERENTES	DAS	UC	DE	CARREIRA,	INCLUSIVE	O	DA	APA

12.	 RECONHECER	A	IMPORTÂNCIA	DA	CARTOGRAFIA	PARA	COM-
PREENSÃO	DO	ESPAÇO	GEOGRÁFICO	DA	ILHA

13.	 VALORIZAR	AS	PESQUISAS	JÁ	EXISTENTES	SOBRE	A	APA

14.	 FAZER	A	SINALIZAÇÃO	DA	APA
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Ribeiro (2010, p. 147) conclui ainda que para a melhoria da vida dos 
moradores, é necessário resolver emergencialmente, problemas 
relacionados à: "água potável no território; diminuição da poluição 
sonora na APA; diminuição de veículos fluviais em alta velocidade 
trafegando pelos furos e igarapés; venda de imóveis; construção 
de escolas; disponibilização de remédios, médicos e odontólogos 
no postos de saúde; e a coleta de lixo". Tais melhorias dão suporte 
para que o TBC seja estabelecido no território. Isso porque, antes 
do turismo ser trabalhado com a comunidade, é necessário haver 
o mínimo de condições de vida para o bem-estar da população. 
O turismo, quando desenvolvido de forma responsável, é uma 

(entrevistado 20, servidor IDEFLOR

Você chega nos ribeirinhos, eles estão muito afastados um 
do outro, a própria questão geográfica do sul favoreceu 
esse tipo de coisa. Aqui por diversos fatores naturais, cultu-
rais e tal a gente tem um problema sério para o Governo, pro 
de Cooperativismo. E a falta dessa cooperação impede…falta 
não, a gente tem uma cooperação em algum nível, sempre 
temos, né? Mas como esse nível é ainda muito baixo, isso é um 
desafio pra gente. Então essa necessidade de integrar a base 
de todos é muito bacana porque ela traz muitas vantagens, 
mas para ser implantada ela gera um desafio tremendo

ferramenta para a melhoria de vida das pessoas e que fomenta a 
redução das desigualdades.  

De modo geral, há iniciativas de TBC em andamento nas ilhas, porém 
ainda desarticuladas. Há, portanto, desafios na própria comunicação 
interna dos membros das comunidades além da comunicação com 
agentes externos. 

Dessa forma, o sucesso do TBC, depende necessariamente da 
comunicação entre os diferentes atores e do estabelecimento de 
parcerias capazes de somar forças para o desenvolvimento dos 
respectivos territórios. 
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CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TBC NA REGIÃO 

Identificar o número real  
de moradores nas ilhas

Melhoria da infraestrutura nas ilhas Realização do Plano de Manejo  
na APA Combu

Conforme apontado pelo presente estudo, 
inexiste uma base de dados públicos atua-
lizados das comunidades locais da região 
insular de Belém, o que dificulta o planeja-
mento e a execução de políticas públicas na 
região, muitas das vezes desconectadas das 
realidades locais. Desta maneira sugere-se:

• O reaproveitamento de profissionais de 
saúde nas ilhas, para coletar informações 
sobre as comunidades e dimensionar o 
número de habitantes das ilhas que seja 
mais próximo do real.

• São reclamações recorrentes por parte dos 
entrevistados, sobretudo a questão das estra-
das dentro da ilha; coleta de lixo efetiva; ilu-
minação pública precária em muitos locais; 
ausência de saneamento básico; distribuição 
de energia e internet instáveis.

• Para o desenvolvimento de uma atividade 
com público externo, como o turismo, 
é preciso, antes, que as necessidades da 
população local sejam atendidas, garan-
tindo, consequentemente, uma estadia 
com o mínimo de qualidade e conforto na 
experiência para turistas.

Conforme apontado nas entrevistas,  até o 
momento deste estudo, o Plano de Manejo 
ainda não foi finalizado. Vale ressaltar que já 
se passaram 24 anos desde a criação da APA 
e 14 anos da criação do Conselho Gestor. 
Desta forma, recomenda-se:

• A realização de parcerias com a Universi-
dade do Estado para auxiliar no fechamento 
do Plano de Manejo. 

• A participação da população local na cons-
trução do plano, para que haja adesão ao seu 
cumprimento e mediações de interesses.

• Além do documento (Plano de Manejo), 
que haja acompanhamento e/ou fiscaliza-
ção periódica garantindo seu cumprimento.

• Rever as estratégias de reuniões do con-
selho gestor, pois é evidente a baixa par-
ticipação de moradores das ilhas devido 
ao deslocamento até Belém. Assim, seria 
interessante que as reuniões fossem pen-
sadas não apenas em Belém, mas nas Ilhas 
também.   

• Considerar os encaminhamentos sugeridos 
na dissertação de Jocilete Ribeiro (2010).
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Comunicação e articulação 
entre diferentes atores

• A dificuldade de diálogo existe entre poder 
público e comunidade local; entre diferentes 
setores da gestão pública e entre diferentes 
atores da mesma comunidade. Para o desen-
volvimento do TBC, é primordial haver senso 
de comunidade entre os envolvidos, que só 
é possível quando há uma comunicação 
sem ruídos. 

entrevistada 01, moradora de Cotijuba 
sobre o Ecomuseu da Amazôniaentrevistada 17, turismóloga

entrevistada 18, turismóloga

Tem que haver um sistema em que o povo 
possa aprender essa educação. Porque 
quando o pessoal (visitantes) chega aí 
na frente, é cada um por si. (...) O povo 
daqui que aguarda a venda para ganhar 
um pouquinho, não tem vez. O pessoal 
chega, (mototáxistas e motorreteiros) 
pega(m), leva(m), não tem como ver o 
ecomuseu, tomar um café, não tem como 
comprar nada aqui. O pessoal (visitan-
tes) vai embora, não sabe nem que existe 
artesanato, não sabe nada. Quando volta, 
a gente fala “é lá na praça”, mas não dá 
tempo de ver porque o povo (dos mototá-
xis e motorretes) não deixa. Eles não têm 
a educação de esperar no ponto deles. 
Ficam bem aqui. Daqui eles pegam e levam.

É. tem muito órgão que tem uma função 
lá. Isso gerou e gera ainda a falta de 
comunicação de quem faz o que, até que 
limite chega a função de cada um. A OMT 
chamou todo mundo e estamos aí agora, 
unidos, né…

E enquanto APA, até onde eu sei, o Combu 
ainda é jurisdição do Ideflor e a Semas…. 
No passado, a Semas tinha participação lá. 
Aí surgiu o Ideflor. Com o surgimento do 
Ideflor, parou de ser da Semas, aí a Semas 
se afastou. E realmente não tem diálogo. E 
quando acaba uma gestão, até os projetos 
que vinham dando certo, ou muda de nome 
ou eles acabam, porque não pode vir para 
a gestão nova. A secretaria de turismo 
estadual não conversa com a municipal

Outro ponto de extrema importância na 
região insular é compreender as dinâmicas 
locais e de que maneira se dá o desenvolvi-
mento da atividade turística em cada território, 
compreendendo as necessidades locais e ade-
quando as ações de intervenção na região a 
partir da escuta qualificada da população local. 
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entrevistada 17, turismóloga

O grande problema é quando vem navio grande de Belém aos domingos, trazendo as 
pessoas para curtir a praia… E a vinda desses navios aos domingos não contribuem só 
para nós, donos de restaurante, mas de maneira geral, para movimentação de renda 
da ilha, porque tem o mototáxi, a motorrete, porque como o navio traz muita gente, 
eles já trazem as pessoas para cá. tanto a ida quanto a volta. (...) Por um tempo, as 
balsas encostavam ali na fábrica de gelo. Quando encostava, (...) os donos dos navios 
(...) tinham que pagar para encostar lá, R$300, R$400 cada balsa (...), porque o trapiche 
lá é privado. (...) Então isso, por um tempo, afastou os navios de turismo daqui. (...) Aqui 
eles têm um pensamento que até hoje não consigo entender. O trapiche tem, mas é do 
navio e do barqueiro. Sendo que o navio chega de manhã, encosta às 9h. Ele está todo 
esse tempo lá encostado, só vai sair 17h. Então é questão de consciência. Se a balsa não 
é tão grande para estar o navio… Tira o navio um instante para a balsa encostar.. Sabe, 
essas coisinhas? Que um não faz, o outro não quer e, no fim, todo mundo é prejudicado 
com isso. São essas coisas que acontecem aqui em Cotijuba. (...) atualmente eles estão 
encostando ali na prainha, tem um areial, uma prainha meio abandonada. Aí as balsas 
estão encostando lá. (...) Mas isso não é legal. O turista chega em Cotijuba e não entra 
pela frente, ele entra por dentro do mato, sabe… pela lateral. (...) na hora de ir 
embora perguntam “quando eu quiser vir de Icoaraci, onde a gente desce?” As pessoas 
não sabem, porque tu chegou por meio do mato, tu não veio pela frente. (...) E o grande 
problema não é só “ah o turista ver o trapiche” é justamente a fonte de renda que gira 
em Cotijuba. Estava conversando com as moças que vendem coxinha e bolo no trapiche 
e elas se queixam muito que desde que os navios de passeio pararam de encostar ali no 
trapiche, as vendas caíram muito, porque o cara que vai aqui da praia, não vai lanchar, 
tomar um suco, um tacacá. Porque a balsa está para cá.
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entrevistada 01, moradora de Cotijuba,  
sobre turismo observado na “frente” da ilha, próximo ao trapiche

Antes, muitos anos atrás, tinha um pessoal que 
vinha de navio fazer passeio para cá. Cheio de 
turista. Vinha de manhã e ia de tarde. Chegava 
aqui, todo mundo descia. (...) agora não, porque 
o trapiche está praticamente interditado para 
isso. Porque não tem segurança, eles tem medo 
de deixar encostar um barco grande desses e 
acontecer acidentes, porque uns anos atrás 
aconteceu do barco ficar tombado assim. Aí 
depois disso, não deixaram mais. Então isso 
trazia muita gente para cá. Era muito legal, 
todo mundo ganhava um pouquinho. Ninguém 
reclamava muito não.

O primeiro relato, apresentado na página anterior, é de uma pessoa 
que está na praia do Farol, o segundo, ao lado, relata sua observação 
a partir do trapiche, local que os moradores chamam de “frente” 
da ilha, demonstrando as diferentes perspectivas sobre o turismo 
no território. Diante de narrativas como estas, fica perceptível a 
necessidade da construção de um espaço simbólico para escuta 
qualificada da população insular para que a oferta de projetos e 
ações no território estejam alinhadas às expectativas e à realidade 
local, mediando as diferentes visões e atendendo diferentes públi-
cos e interesses.

Além desse espaço, nota-se a necessidade de construção de diálogo 
com outras secretarias estaduais e municipais para o desenho e a 
implementação de políticas públicas para o desenvolvimento do 
TBC na região, que sejam pertinentes às realidades locais, conforme 
especificidades de cada ilha - o que se estende para o restante do 
complexo das ilhas de Belém. Foi mencionado, inclusive, em entre-
vista, que a realização de oficinas do projeto “Rota do mel” 19, realizado 
pela SENAR, contribuiu para a maior atenção dos moradores da ilha 
de Cotijuba em relação à questão da preservação ambiental na ilha, 
o que pode ser replicado também a outras ilhas e ser referência 
para o desenvolvimento de outros projetos e ações nos territórios.  

Por fim, há a necessidade de apoio por parte do poder público aos 
moradores na regularização fundiária. Parte desse problema pode 
ser resolvido com a construção do Plano de Manejo, especialmente, 
no caso da ilha do Combu.

19 - Promovida em parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Embrapa Amazônia Oriental, 
visa o desenvolvimento territorial e regional através do fortalecimento de arranjos produtivos 
locais associados à apicultura, meliponicultura e produtos das abelhas (EMBRAPA, 2021).
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Sensibilização da comunidade 
Durante as entrevistas, percebeu-se que os 
moradores das ilhas não possuem senso 
de comunidade. As iniciativas existentes na 
região, tanto em Combu quanto em Cotijuba, 
em sua maioria, são individuais e não colabo-
ram para a inserção de parceiros locais. Cami-
nhando lado a lado com o aprimoramento 
da comunicação, a sensibilização sobre o 
que é TBC, turismo responsável e suas pre-
missas para moradores e empreendedores 
locais aumentaria a capacidade destes na 
implementação de iniciativas sustentáveis 
e atinentes aos potenciais locais.

entrevistada 07, moradora da praia Vai-quem-quer, empresária

Acho que, primeiro, sensibilizar as pessoas para o que é isso (TBC). Por-
que a pessoa que trabalha com esse turismo mais recorrente na ilha, 
está acostumada a ter muita gente e achar que ganha muito dinheiro em 
cima daquilo. E acha que o turismo de base comunitária não vai gerar 
renda suficiente para eles. Porque relaciona o tanto de dinheiro ao 
tanto de pessoas, então eu tenho que ter muita gente para ter dinhei-
ro suficiente. E não é isso. Tu pode ter dinheiro suficiente com pouca 
gente. Não precisa ter aquele tanto de gente ali dentro do teu espaço. 
Então tem muito de sensibilização.

Além disso, a capacitação atrelada à educação ambiental tanto para moradores como para 
agências de turismo pode favorecer o senso de responsabilidade para a conservação e 
preservação da natureza nesses territórios. E, na ausência ou oferta mínima de tratamento 
de água e de esgoto, torna-se imprescindível a instrução e o apoio à construção adequada 
de fossas e poços (fossas ecológicas e/ou  banheiro seco) dentro dessas comunidades.
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O turismo na região ainda tem carácter exploratório e desor-
denado. Como mencionado por parte dos entrevistados, falta 
conhecimento para o atendimento de turistas na região, o que 
pode dificultar a narrativa sobre a história da região e dos saberes 
locais. Nesse sentido, uma das soluções possíveis seria a quali-
ficação profissional, como uma forma de aumentar a qualidade 
dos serviços oferecidos nas ilhas, bem como promover, para 
aqueles que desejam trabalhar com o turismo, a oportunidade 
de se qualificar para tal. Dessa forma, os empreendedores do 
turismo terão maiores condições de acolher os turistas,  o que 
aliado ao domínio da língua inglesa pelos empreendedores locais, 
pode potencializar o número de visitantes estrangeiros na região 
insular. O investimento nessas duas frentes aumentará o acesso 
à educação, promoverá a valorização das pessoas e fortalecerá 
a identidade local.

Uma das associadas à Associação das Mulheres Extrativistas do 
Igarapé Periquitaquara da Ilha do Combu

entrevistado 06, empresário em Cotijuba e morador de Icoaraci entrevistados, moradores da ilha de Cotijuba

A gente recebe um grupo de Turistas estrangeiros, a gente não 
fala a língua assim. Até pra estar qualificando os jovens da co-
munidade dessa forma, de tá aprendendo algum idioma para es-
tar trabalhando dentro da comunidade. Ao invés de vir de fora, 
a gente já ter alguém aqui dentro da comunidade para estar 
recebendo os grupos de Turistas. Isso a gente questiona muito, 
que a gente precisaria de um apoio nessa questão de qualificar a 
gente mesmo empreendedor. Porque aqui não é só restaurante, a 
gente precisa ter outros atrativos dentro da Ilha com os turis-
tas. Porque a gente vai receber o turista, vai para o restaurante 
vai ser pra comer, mas qual é o atrativo? A gente queria ter 
assim esse apoio pra gente tá empreendendo e se qualificar para 
receber o nosso turista, o nosso público maior.

Então isso movimenta, porque 80% daqui de Cotijuba, pelo que 
eu observo, depende exclusivamente do turismo, seja mototáxi, 
seja motorrete, dono de bar, a moça que vende coxinha no trapi-
che… Tudo gira em Cotijuba em torno do turismo. Tem o pessoal 
que trabalha em Icoaraci, tem outras fontes de renda. Mas 80% 
da renda (dos moradores daqui) de Cotijuba é o turismo

Eles terminam seus estudos e não tem mais o que fazer. Ele 
vai ser motorrete, mototaxi, barqueiro, porque não existe 
outra… Na agricultura os jovens não querem mais trabalhar. 
Ou seja, acaba com essa atividade, porque não vai ficar essa 
herança. Os artesãos mais velhos, os filhos já não querem 
mais participar do legado que eles vão deixando

A oferta de cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional 
deve ser direcionada sobretudo para os jovens, que estão perdendo 
a perspectiva de permanência nas ilhas e de conseguir emprego 
digno sem ter que se deslocar até o continente.
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Morador de Cotijuba

entrevistado 05, motorreteir

Entrevistada 11 , empresária no ramo da alimentação em Combu

Acho que para que haja uma melhora na questão do turismo, o 
trabalho tem que começar desde lá, desde Icoaraci, subir no 
barco.. Já tem que ter certas informações relacionadas ao tu-
rismo aqui, de que forma se dá… Temos que encher, por exemplo, 
de placas educativas aqui, para que o turista chegue, possa ler 
e diga “poxa, aqui eu não posso fazer isso”. Leve seu lixo, por 
exemplo.. Cuide da ilha, enfim.. coisa assim.. Placas educativas no 
sentido ambiental, no sentido de turismo, isso é importante.

Falta a atenção do poder público, políticas públicas voltadas 
para o turismo. Não temos. Você chega lá.. Eu procurei saber 
sobre a história do turismo, o que é aquele prédio, qual é aquela 
história.. Mas e os caras que não tem iniciativa…

Sabe o que me entristece nisso tudo, é que as pessoas fazem 
muita pesquisa, é muita pesquisa…muita pesquisa. Mas efeti-
vamente, nada é feito. São diagnósticos e mais diagnósticos 
e não é feito absolutamente nada. É como se o gestor quando 
ele sai, é como se a história tivesse sido apagada, aí vem 
um outro gestor aí começa tudo novamente. Aí o gestor sai 
novamente e apaga a história. Então, o erro já começa daí, 
tem que ter uma sequência. A Agenda é 2030, beleza, 2030! Nós 
estamos em 2021. 2030 tá na porta. E aí, se esse Gestor sair? 
Vai começar tudo de novo? Vai ser feito outro diagnóstico? 
Como é que vai ser? 

Durante o diagnóstico, foram encontrados muitos estudos pro-
duzidos sobre as Ilhas de Belém, entretanto, esses materiais estão 
bastante dispersos. Nesse aspecto, a sistematização de todas as 
pesquisas e dos diagnósticos realizados sobre esses territórios 
poderia facilitar sobremaneira a tomada de decisão para ações 
futuras nas ilhas, aproveitando contribuições que outrora não 
foram consideradas pelos agentes locais e governamentais. A 
população está resistente a realização de novas pesquisas sem 
fins práticos ou que ao menos dê encaminhamentos concretos 
para os desafios vivenciados pelas comunidades

Organização de dados produzidos sobre as ilhas de Belém
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Em seu artigo, Maldonado (2009) explicita que por meio do turismo, 
muitas comunidades estão cada vez mais conscientes do potencial 
dos que seus bens patrimoniais, ou seja, o conjunto de recursos 
humanos, culturais e naturais, para o desenvolvimento de atividades 
econômicas sustentáveis. Além disso, muitas dessas comunidades 
vêm reconhecendo formas inovadoras de gestão de seus territórios. 
Uma das maneiras mais difundidas de reconhecimento do turismo 
de base comunitária, por exemplo, é a criação de redes como a Turi-
sol, Redtur, REDETUR, Rede Nhandereko, entre outras, que apoiam 
a construção de um turismo solidário no Brasil. Essas redes con-
tribuem para a valorização do recurso humano, o incentivo  dos 
processos de aprendizagem contínuo e a gestão sustentável dos 
recursos, além de se basear em formas cooperativas de organização 
que permitem o fortalecimento coletivo, a luta por direitos e políti-
cas públicas, trocas de experiências e maior visibilidade.

Com base em seus estudos, Maldonado (2009) estabelece uma 
tipologia de seis modalidades genéricas de participação das comu-
nidades na indústria do turismo: 

1.	 AUTOGESTÃO	DO	NEGÓCIO	TURÍSTICO;	
2.	 ARCERIA	DE	NEGÓCIOS	COM	UMA	EMPRESA	PRIVADA;	
3.	 PARCERIA	COMERCIAL	COM	OPERADORAS	DE	TURISMO;	
4.	 CONCESSÃO	DE	RECURSOS	COMUNITÁRIOS	EM	USUFRUTO;	
5.	 TRABALHO	ASSALARIADO	PARA	OPERÁRIOS;	

6.	 FORMAS	HÍBRIDAS.	

A seguir, elencamos alguns exemplos que ilustram essas manei-
ras (podem existir outras)  modos de gerenciar o turismo de base 
comunitária, mas que também podem inspirar outras iniciativas.

muitas dessas comuni-
dades vêm reconhecen-
do formas inovadoras 
de gestão de seus terri-
tórios

INICIATIVAS INSPIRADORAS DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
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A Acolhida na Colônia foi criada no Brasil em 
1999. A associação é composta por aproxi-
madamente 200 famílias de agricultores, 
integrada à Rede Accueil Paysan, atuante 
na França desde 1987. Essas famílias buscam 
valorizar o modo de vida no campo através 
do agroturismo ecológico. Seguindo essa 
proposta, os agricultores familiares de Santa 
Catarina, abrem suas casas para o convívio 
do dia-a-dia a fim de compartilhar o saber 
fazer, suas histórias e cultura, além das pai-
sagens do campo. Praticam e promovem 
a agricultura orgânica, garantindo uma 
alimentação saudável para os moradores 
locais e visitantes.

As primeiras iniciativas surgiram com os 
agricultores familiares do município de 
Santa Rosa de Lima no estado de Santa 
Catarina, mas hoje já se expandiram como 

estratégia de desenvolvimento territorial 
para outros municípios próximos e outras 
regionais, sendo considerado, desde 2007, 
como destino referência de Turismo Rural 
pelo Ministério do Turismo (MTur). (MARTINS, 
2013; CUNHA, MARTINS, 2020).

A implementação da Associação possibilitou 
a (re)educação na forma de produção dos 
moradores, bem como o consumo de forma 
consciente através da regulamentação dos 
serviços dos agricultores. A associação contri-
bui para alavancar o turismo para a região, 
dentro das propriedades, valorizando as 
atividades que promovem um maior con-
tato com o cotidiano local, a interação nas 
atividades de forma consciente através 
dos moradores, permitindo assim maior 
conhecimento sobre a cultura e os hábi-
tos locais. (ROMANO, SOLHA, SILVA, 2013)

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia - AAAC
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A Fundação Casa Grande foi criada em 1992 e sua sede funciona na 
primeira casa construída no município de Nova Olinda, no estado 
do Ceará, datada por volta do século XIII. Trata-se de uma organi-
zação não-governamental (ONG), com o objetivo de propiciar a 
formação de crianças, jovens e suas famílias, principalmente com 
roteiros de turismo estruturados pela própria comunidade. O roteiro 
mescla ações do turismo social e cultural dentro da perspectiva do 
turismo comunitário. Os recursos adquiridos por meio deste roteiro 
são inseridos num fundo educacional que se destina às crianças e 
aos jovens da localidade, financiando assim, o transporte escolar 

até a Fundação e o acesso dos jovens às escolas e à universidade. 
Neste roteiro, os visitantes são acomodados em uma hospedagem 
domiciliar junto às famílias dos jovens que frequentam a instituição.

A Fundação oferece laboratórios de informática, biblioteca, dvdteca, 
gibiteca, rádio Casa Grande FM, TV Casa Grande, teatro Violeta Arraes, 
galeria de arte e acervo referente ao “Memorial do Homem do Kariri”. 
Seu objetivo é proporcionar a crianças, jovens e seus familia-
res a formação social e cultural através da vivência em gestão 
institucional dentro dos seus cinco programas:

Acolhe e forma crianças de maneira lúdico-
-criativas nos laboratórios da Fundação Casa 
Grande criando uma linguagem lúdica do 
imaginário e dos mitos e sua representação 
através das narrativas (contação de histó-
rias), das músicas e das imagens (fotografias, 
desenhos, cinema e quadrinhos) dos pontos 
mitológicos e arqueológicos, instigando a 
criançada à imaginação. As oficinas/vivências 
são realizadas no cotidiano da instituição, 
recebendo sempre novas crianças através 
de brincadeiras. Neste processo de apro-
priação do espaço as crianças mergulham 
nos conteúdos que a Casa Grande oferece, 
passando a conhecer a fundo como ela 
funciona e é gerenciada. “O Programa de 
Educação Infantil é o Jardim de Infância da 
Gestão Cultural”, explica Alemberg Quindins, 
(Fundador da ONG.)

Educação infantil

Direciona os jovens para uma capacitação 
profissional nas áreas de atuação da Fun-
dação, como Artes, Comunicação, Turismo, 
Meio Ambiente, Esporte e Educação Patrimo-
nial. Neste ambiente, as oficinas e vivências 
práticas são momentos em que os jovens 
utilizam os equipamentos da FCG, de nature-
zas diversas, para colocar em prática o conhe-
cimento adquirido, onde o processo de 
acompanhamento e avaliação é constante. 
Este é o “estágio” para adentrar nas práticas 
empreendedoras que a ONG fomenta, um 
passo para o mercado de trabalho.

Profissionalização de jovens

Fundação Casa Grande - Memorial do homem do Kariri
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Através do Programa de Microempreende-
dores Individuais – MEI os jovens capacitados 
e com habilidades desenvolvidas entram 
no processo de “Incubadora de Empreen-
dimentos Sociais no Campo da Cultura”. Os 
jovens desenvolvem seus negócios criativos 
que funcionam em rede, denominada “Rede 
de Jovens Empreendedores Sociais da Fun-
dação Casa Grande”, funcionando como um 
fórum de diálogo constante sobre plano de 
negócios, economia da cultura e criativa, 
preço justo, sistematização de indicadores e 
tecnologias sociais. Na rede as experiências 
são compartilhadas e a gestão é coletiva, 
uma vez que estes funcionam como um 
grupo que fomenta a cadeia produtiva da 
economia da cultura local. Esse programa 
tem garantido a permanência dos jovens 
formados pela Fundação Casa Grande no 
município, ao mesmo tempo em que os 
conecta com o mundo, gerando estabilidade 
profissional e um associativismo entre eles 
em prol de benefícios para a instituição que 
garantam sua manutenção bem como as 
atividades sócio-educativas.

Nos programas desenvolvidos, as crianças 
e os jovens são os criadores, produtores, 
gestores e beneficiários (junto com suas 
famílias) em todas as fases dos processos. 
A Fundação Casa Grande, com o objetivo 
de proporcionar o acesso de outros estratos 
sociais à sua tecnologia de desenvolvimento 
comunitário, criou o programa de Geração de 
Renda Familiar e Comunitária. Esse programa, 
inspirado nos princípios de um turismo soli-
dário, abriu à pesquisa os laboratórios de 
conteúdo da Fundação para o público de 
turistas visitantes, ampliando o atendimento 
da Fundação a turistas de outros estados bra-
sileiros, chegando também a outros países, 
gerando novas oportunidades de demanda 
turística procedentes da Itália, Portugal, Ale-
manha, Espanha, Estados Unidos e Canadá. 
Para atender a essa nova demanda turística, 
a Fundação Casa Grande estimulou a criação, 
junto às famílias e suas mulheres mães, de 
um Grupo de Mães da Casa Grande, para 
comercializar a Fundação Casa Grande como 
um destino turístico e formar jovens para o 
receptivo turístico. O espaço físico interno 
da Casa Grande vem sendo formatado para 
um “turismo de conteúdo” em que o visi-
tante tem acesso ao acervo cultural dos 
laboratórios de conteúdo e interage com 
as atividades desenvolvidas nos laboratórios 
de produção cultural.

Empreendedorismo social Geração de renda familiar

Trabalho em prol da transparência e contínua 
prestação de contas, além de promover a 
educação financeira na prática, engajando 
crianças e jovens desde cedo na gestão de 
recursos.

Sustentabilidade institucional
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O Instituto Mamirauá é uma Organização Social fomentada e super-
visionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Desde 
o início, o Instituto Mamirauá desenvolve suas atividades por meio 
de programas de pesquisa, manejo de recursos naturais e desenvolvi-
mento social, principalmente na região do Médio Solimões, no estado 
do Amazonas. Entre seus objetivos estão a aplicação da ação de 
ciência, tecnologia e inovação na adoção de estratégias e polí ticas 
públicas de conservação e uso sustentável da biodiversidade da 
Amazônia. Também abrangem a construção e a consolidação de 
modelos para o desenvolvimento econômico e social de peque-
nas comunidades ribeirinhas por meio do desenvolvimento de 
tecnologias socialmente e ambientalmente adequadas.

Destacamos aqui o Programa de Turismo de Base Comunitária do 
Instituto Mamirauá que busca promover assessoria técnica para 
as iniciativas de TBC, bem como realizar pesquisas para apoiar o 
manejo da atividade. Desde 1998, o Instituto Mamirauá assessora 
comunidades locais para a prestação de serviços turísticos na Pousada 
Uacari, que é uma das iniciativas desse programa. Com a finalização 
da infraestrutura em 2001 e consolidação da iniciativa, a Pousada 
Uacari passou a ganhar uma visibilidade no cenário turístico nacional 
e internacional, deixando a sua parcela de contribuição ao segmento 
e contribuindo para promover ações de sustentabilidade na região. 

A fim de gerar conhecimento técnico-cientí fico para contribuir ao 
desenvolvimento da atividade de turismo de base comunitária, o 
programa vem desenvolvendo atividades de pesquisa e monitora-
mento em temáticas distintas. Entre elas, tecnologias de saneamento, 

avaliação de impactos ambientais, estudos de viabilidade e planeja-
mento turístico, monitoramento ambiental e socioeconômico. Estas 
pesquisas são desenvolvidas nos laboratórios naturais - as Reservas 
- e disseminadas em periódicos e eventos cientí ficos.

Sua preocupação central é trabalhar a autonomia das comunidades 
na gestão da atividade, gerando emprego e renda, fortalecendo a 
governança local e contribuindo para a conservação dos recursos 
naturais. Um dos pontos fundamentais é trabalhar para a transfe-
rência de gestão do empreendimento para as comunidades locais. 
Por isso, o programa investe  na capacitação dos comunitários com 
o objetivo de que estes avancem rumo à autonomia na gestão da 
atividade. Atualmente, segundo informações do site, vários morado-
res, qualificados pelo programa, ministram capacitações para outros 
comunitários que desejam se iniciar profissionalmente na atividade.

Os moradores envolvidos na atividade de TBC são afiliados a uma 
associação local (AAGEMAM20) e trabalham em sistema de rodízio, 
aproximadamente doze dias por mês. Cada hóspede da Pousada 
Uacari contribui com a "Taxa de Apoio Socioambiental", cobrada na 
própria tarifa da Pousada. Este valor é destinado ao financiamento de 
projetos comunitários na Reserva Mamirauá e à vigilância ambiental 
da área. Assim, o visitante colabora com a compra de barcos, cons-
trução de centros comunitários, rádio de comunicação, entre outros.

Desde 2010, o programa realiza um curso de formação de multi-
plicadores de TBC, com o intuito de disseminar a sua experiência, 
o que vem contribuindo para o desenvolvimento dessas iniciativas 
em outras regiões da Amazônia.

20- Associação De Auxiliares E Guias De Ecoturismo Do Mamirauá.

Programa de TBC do Instituto Mamirauá
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Nhandereko é uma palavra Guarani e signi-
fica “o nosso modo de ser”. “A identidade é 
o sentido de se reconhecer, é a nossa iden-
tificação como indígena. Esse é o modo de 
fazer as coisas, esse é o modo de ser indígena. 
Nas comunidades tradicionais todos tem sua 
cultura e seu modo de ser, é a identidade 
cultural de todos”, pontua Júlio da aldeia 
Sapukai de Angra dos Reis21. 

A rede é formada por caiçaras, quilombolas e 
indígenas. As comunidades pertencentes da 
rede trabalham com o TBC há muitos anos, as 
primeiras iniciativas são de 2003, mas a partir 
de 2016, por meio da realização das “Partilhas 
em Turismo de Base Comunitária”, diversas 
ações foram colocadas em andamento nas 
comunidades articuladas pelo Fórum de 
Comunidades Tradicionais – FCT22, que pas-
saram a se encontrar e partilhar suas vivências 
dentro do turismo. Através do Observatório 
dos Territórios Sustentáveis e Saudáveis da 
Bocaina (OTSS23), 17 comunidades dos três 
municípios passaram a se articular com mais 
frequência, protagonizando discussões nesses 
territórios, para que o turismo seja contra-he-
gemônico e feito do começo ao fim pelas 
pessoas que vivem e lutam por essa região. 

Criada para fortalecer as práticas que já 
acontecem nesse território e proporcionar 
experiências singulares aos viajantes, a Rede 
oferece vivências dentro de comunidades 
guiadas pelo intercâmbio de saberes com 
o povo de cada lugar. O objetivo da rede 
é promover e consolidar o turismo de 
base comunitária, aprimorando serviços e 

fomentando uma nova lógica turística 
que possibilite, ao mesmo tempo, gera-
ção de renda, respeito ao modo de vida, 
ao meio ambiente e a consolidação da 
luta em defesa do território tradicional.

A Fiocruz e o FCT estabeleceram como prio-
ridade fortalecer as lideranças e os espaços 
de representação do FCT para que o próprio 
movimento qualifique suas bandeiras de 
luta em áreas como saneamento ecológico, 
agroecologia, turismo de base comunitária 
(TBC), promoção da saúde, educação dife-
renciada, justiça socioambiental, cartografia 
social, comunicação e monitoramento ter-
ritorializado da Agenda 2030.

Rede Nhandekero - Turismo de base comunitária 

21- Retirado de: https://envolverde.com.br/nhandereko-o-
turismo-de-base-comunitaria-do-forum-de-comunidades-
tradicionais/

22-  Movimento social de defesa dos direitos humanos 
criado em 2007 a partir da união de lideranças indígenas, 
quilombolas e caiçaras de diferentes comunidades 
tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Atua ao 
lado da Fiocruz, desde 2009, por meio do OTSS. Também 
fazem parte do colegiado de coordenação do FTC lideranças 
da Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas (CONAQ), da Coordenação Nacional de 
Comunidades Tradicionais Caiçaras (CNCTC) e da Comissão 
Guarani Yvyrupá (CGY), organização que representa os povos 
Guarani no sul e sudeste do Brasil.

23- Espaço tecnopolítico de geração de conhecimento 
crítico, a partir do diálogo entre saber tradicional e científico, 
para o desenvolvimento de estratégias que promovam 
sustentabilidade, saúde e direitos para o bem viver das 
comunidades tradicionais em seus territórios. A equipe de 
pesquisadores integra indígenas, caiçaras e quilombolas 
associados ao FCT.
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